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Johannes Heidkamp 
C4 1t..;:0<1C1ot van 

Geertruida Gerharda Welpelo 

HIJ werd geboren 28 11ovember 1897 te Lossor 
op de boerder11 1 waar zijn stamfam1he reeds 
sinds miinsonheug•>111s gewoond en geleefd had. 
Zonder in de gel"g"nh"id te zijn geweest om 
afscheid h:t nvmen van z1Jn dierbare vrouw en 
kinderen, h•gd<i hij zijn hoofd ter ruste. Htj 

ontvinq dtt zit~kensacramenten en het was 
8 april 1972 te Losser in het R.K. Ziekenhuis. 

Als timm11rman groeide deze grote mena ult 
tot een nê111nerner. die m Losser en verre om
geving voel t~t stand beeft gebracht m de W<)

nmgbou·.v en menigeen heeft aan z11:J sociaal 
yo:voel een eigen buis,e te danken. 
Zo was ook ZIJD karakter: àtep g":ovig. eon 
harde werker, behulpzaam vccc anderen, tor
w11l bij voor zichzelf geen hulp verwachne. 
Een goed voorb<Jeld van cbri$:eli1ke tielevtng. 
Graag was htj thu1a bij z'n dierbare vrouw en 
kinderen. BIJ z'n veerllgjarig huw"liiksfeest ge
noot hij in suite van het feit. d"'t z'n vier doch
ters oen ocbcrgen toekomst hadden verworvon 
en z'n achoonzonon Juisterden graag nog naar 
z'n zakohjke aav1ezen, terwijl de kleinkinderen 
hun opa me t ploziar zagen komen. 
De laatste )aren hetste opa graag door het 
dorp, kon gezelhg keuv<>len, sprak nooit over 
zichzelf want htJ hield niet van zeuren. 
Beste mensen, een vriendelijk woord van dank 
voor al h~t goede, dat jullie voor mtJ hebt ho
tekend en mag û:: tot slo1 een kon gebed vra-
11en? 

.Wie in de gedachten zijner geliefden leeft. 
die is niet dood. htj is alechts ver weg. 
Dood is alleen hiJ, die vergeten wordt". 

Wij danken U har1elijk voor uw goedheid en 
medeleven, die wij van U mochten ondervin
den b ij het overlijden en de begrafenis v an 
onze lieve man en va.der. 

Familie Heidkamp-Welpelo 

Losser, 12 april 1972 

Druk: de Lange - Louer 


