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Hij werd geboren op 24 maart 1900 te 
Vlagtwedde. 
Gesterkt door het H.Sakrament der 
Zieken, is hij te Glanerbrug overle
den op 30 maart 1983 in de Vrede 
van Christus. 
Met een plechtige Eucharistieviering 
in de Kapel van het Dr.Ariënstehuis 
hebben wij op 5 april d.o.v. afscheid 
van hem genomen. 

Toen de Kerk zich voorbereidde om 
het sterven en de verrijzenis te gaan 
vieren van Jesus Christus, is God ge
komen om zijn trouwe dienaar de vol
heid te schenken van de verlossing. 
Bijna 60 jaar was hij intens gelukkig 
met zijn vrouw, die hem tijdens zijn 
langdurige ziekte met zoveel liefde 
en zorg verpleegde. 
Een zorgzame vader voor zijn gezin, 
die tot aan zijn dood bleef meeleven 
met zijn zoon, zijn schoondochter en 
kleinkinderen. 
Een trouw vriend voor .zijn familie en 
voor velen, die hem leerden kennen 
of waarmee hij vele jaren samenwerk
te in verschillende verenigingen en 
organisaties. 
Vooral de • katholieke bejaarden bond, 

waarin hij zowel plaatselijk als regi
onaal lange tijd bestuursfuncties ver
vulde, was hem dierbaar. 
Trouw aan de Kerk, die hij liefhad, 
maakte hij zich vele jaren verdienste
lijk voor de liturgie, als koorzanger 
en als koster van de Kapel van het 
Dr. Ariënstehuis. 
Een rechtschapen man, die bovenal 
leefde vanuit een oerdegelijk geloof, 
die voortdurend kracht zocht bij 
Christus in de H. Eucharistie. 

Dankbaar voor alle liefde, die wij van 
hem ontvingen en die wij ook aan hém 
mochten schenken, mogen we ons ge
troost weten door: de zekerheid, dat 
waar hij zijn lijdensweg mét Christus 
gegaan is in groot geloof, ook zijn 
sterven nu zal uitmonden in de vreug
de van de eeuwige Paasmorgcn! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en 
ter gedachtenis aan hem. 

M. A. Heijnen-Heijen 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


