
in dankbare herinnering aan 

Karel Heijckers 

weduwnaar van 

Maria Christina Hubertina Heijman 

Hij werd geboren te Linne op 17 februari 1905 en 
overleed op 15 februari 1990 in Herten. 
Op 19 februari hebben wij in een plechtige 
H. Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Martinus in Linne hem aan Gods zorg over
gegeven en afscheid van hem genomen. 
Op het kerkhof "Bergerkamp" hebben wij zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd in afwachting 
van de verrijzenis. 

Het zijn de kleine dingen die het doen. 
Dat dit de inhoud van een heel leven kan zijn, heeft 
Karel duidelijk aangereikt aan ieder, die met hem 
in contact kwam. Hij had er dan ook geen moeite 
mee om ieder medemens de moeite waard te vin
den en met een eerlijke en oprechte belangstelling 
tegemoet te treden. Veel vrienden te hebben was 
daardoor van7.elfsprekend. Ook is zijn leven 
steeds gesierd geweest met een goed humeur. 
Hij wist gestalte te geven aan een levensblijheid, 
waarmee hij tegenslagen goed heeft verwerkt. 

Vergeten wc niet dat hij té vroeg zijn vrouw en 
moeder van zijn gezin moest missen. 
Als zingen driemaal bidden is, dan heeft Karel als 
trouw lid van het Kerkkoor 55 jaren lang heel wat 
uren in gebed doorgebracht. 
Hij ging dus met muziek door het leven en heeft 
daarmee de gemeenschap een grote dienst 
bewezen. Voora 1 als koorzanger is hij vele mensen 
in lief en leed nabij geweest. Met recht kreeg hij de 
Pauselijke Onderscheiding "Pro Ecclesia et Ponti
fice" toebedeeld. 
Te ziek om in zijn vertrouwde omgeving te blijven 
heeft hij de laatste jaren van zijn leven doorge
bracht in het Bejaardentehuis "De Goddelijke 
Voorzienigheid", te Herten, waar hij met veel 
toewijding ten einde toe verzorgd werd. 
Moge hij nu dank zij Gods Voorzienigheid 
opgenomen zijn in het Paradijs, zoals hij toegezon
gen heeft aan zovelen, die hem in geloof zijn voor
gegaan naar het eeuwig leven. 
Ook hij moge nu rusten in de vrede van Christus, 
de verrezen Heer. 

De familie dankt U oprecht voor Uw medeleven en 
belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlij
den van vader. 
Graag nodigen wij U ook uit voor de plechtige 
Zeswekendienst op zondag 1 april om 10.00 uur in 
de parochiekerk van de H. Martinus te Linne. 


