
Dan-.bare her ~ner•ng aan 

Johannes Theodorus Heideman 
ecf"l•genoot van 

Bertha Maria Kuipers. 

Hq werd geboren on Losser 15 mei 1913 en stierf 
te Oldenz;ial 4 1ul1 1980 BIJ z11n uitvaart op 8 juli 
d.a ' htbben wiJ 1n de Euchari&t1•viermg God 
dank gebracht voor z11n 1even en l1efoe temidden 

van ons Daarna neoben '"' afscheid van hem 
genomen 1n l>el Crematorium te Usselo. 

Meer dan vijfenveertig jaar heeft hq samen mat 
21,n vrouw loef en leed gedeeld. H1J zette zich 
voll 1d1g on voor z11n gezin H11 was een bloJ mens 
en hield van de natuur. HiJ was vriendelijk en 
sto"d voor eer.,eaer klaar 

Z1tkten z11n ZIJO huis riet voorbijgegaan. H1J en 
211n vrouw hebben 01t aao den h1ve ondervoooen. 
De laatste drie maanden "'oonden z11 on het be-
1aarder huis ,de Moleokamp" 1n Oldenzaal. Te 
kort heeft h11 daarvan moqen genieten. 
H11 1s nu uit ZIJn lijden verlost en mag verder 
leven 1n het Huis van God 
Z11n vrouw zal nu alleen verder moeten Ie.en 
met een liefd-.olle herinne11ng aa~ hem. 
W11 all•n die hem van nab1J gekeno hebben, zul· 
len hem niet verge:en 1n ons gebed. 

GEBED 
Goo. wiJ gelov•n dat U leeft. 
Daarom weten NIJ dat ZIJn leven 
niet tevergeefs 1s voorbijgegaan 
•~ dat a lies, wat hij voor de meosen 
l·eeft betekend, niet verloren is. 
W1J gelover• dat ieder m•ns 
levend of dood -
van U is, naar U genoemd, 
b11 U geborgen, 
Moge n1j nu voor altijd 
UN hefce en oarmhart19he1d ondervir.den. 

War.neer uw hchl 
mtJ .-oorcaa~ in de "acht. 
wanrieer Il\ hoor 
aat U m1• thuis verNacht, 
dan weet rk, Heer, 
óat U m11n zwakheicf ziet, 
d•n zeg 1k dai\k, 
want U veilaat mij niet. 

Vcçr de bli1ken van m•deleven en belangstelling 
coor u betoond na hel overlqden van m11n 1nn1g 
geheide man en 01,ze lieve pappa en opa, b•tu1 -
çen wij onze oprechte <Jank. 

Olderzaa, 8 1uh 1980 

B. M. Heideman-Kuipers 
Jo • Joop 
Jan - Wilhelmina 
en ldeinkmderen 


