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Ter herinnering aan 

Gerardus Johannes Heij mer 
een naam om niet te vergeten, 

echtgenoot van Aleida Gerrltdlna Spijkerman 

met wie hij trouwde op 14 oktober 1941. 

Hij werd geboren op 15 december 1909 op 
dezelfde plek, waar hij bijna 69 jaar leefde. Hij 
is in de Heer gestorven op 21 juli 1978 in 
Hengelo (0), na gesterkt te zijn door het sacra
ment van de zieken. De dienst van uitvaart en 
begrafen is werd gehouden op dinsdag 25 jul i. 

We hebben hem te ruste gelegd op het 
kerkhof te Hengevelde. 

Moge hij de eeuwige vreugde genieten 
van het Hemels Vaderhuis. 

Wat ons onverwacht overkomt, kunnen we maar 
moeilijk aanvaarden. We waren er niet op voor
bereid, dat we nu al afscheid moesten nemen 
van hem, die we nog zo graag In ons midden 
w ilden behouden. Diep bedroefd waren we, toen 
we merkten, dat een kortstondige ziekte zijn 
geest en zijn l ichaam aantastte. Hij heeft zijn 
moegestreden leven teruggegeven In Gods hand, 
u it Wie hij het leven heeft ontvangen. De naam 
Johan - zoals wij hem noemden - spreken we 
nu met eerbied uit, omdat we daarin terugden
ken aan de trouwe echtgenoot, onze goede 
vader en de lieve opa, die gek was met zijn 
kleinkinderen. 
We bewaren een foto van hem. Hij staat erop 
met zijn korte, stevige postuur naast het vee, 
waarmee hij vertrouwd was. Hij hield van het 
boerenleven, ging van boer tot boer en zei: 
" Op de boer moet ik ' t toch verdienen". Hij 

hie ld ook van de natuur en kon met plezier 
wandelen in het bos. Daar vond hij misschien 
ook de rust, die hem kenmerkte en waarmee hij 
leiding gaf aan het gez in. Hij was opgewekt en 
genoot van het leven. Hij zag het nooit donker 
in. Hij was eerlijk en gaf In de handel de prijs 
die 't waard was. Hij had zijn duidelijke mening, 
ging recht door zee, maar behield toch een 
gelijkmatig karakter. Hij was het centrum van 
het gezin, waarin hij zich in de goede sfeer 
thuis voelde. In dit thuis zullen we hem missen. 
In zijn geloof leefde voort de diepe gods
dienstigheid van zijn l ieve moeder. In ditzelfde 
geloof bidden we tot God, dat Hij zijn aardse 
leven moge voltooien In de vreugde van het 
eeuwig leven. 

Moge hij rusten in vrede. 

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw vele blijken 

van deelneming bij het overlijden van mijn dier

bare man. onze lieve vader en opa. 

Familie Heljmer 

Hengevelde, jul i 1978 


