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In dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Jozefus Heijtink 
-Johan -

ech1~t·nunt \,U\ 

Helena Alberta Teunissen 
Gehoren op 21' a111;m111' 19:.?5 Il' B,1,1k. 
O\erleed h!i op 2:l mt'i :.?000 in m·kenhuis 
"L>e Weennlandcn" te Z\\olk Op 2ï mei 
n~men we.af~heicl \<lil hem ml't nn pkchtige 
l maanm1' 111 cle parO<'hif'kf'rk St \lartinm 
te Baal~ \\aa111<1 hij ter n1'le '' !!;ele!!;d op de 
parO<'h1ele begraalplaah .1ld.1.11. 

~P 28 a1~gt1:111' .192.5 ''erd Joh.111 l!;t:txmm op 
"l Bohhmk . z,,n Jl'll!;d lll.ldll h!J <loot op 
het platteland en <laar \~lh \t'c-1 Il' !;t'nirt<'n 
Johan kon prachtige \l'rhalt·n H'tlellen o\er 
het hoge \\'alf'r rn de 'lh.1,1htodnc11die111e11-
i.en danmaakten. Eincl ,·et·rrign 1.1rt'11, twgin 
Jaren '!Jlllg \crtrok .Johan na<ll' lnclonc-',ië 
~oor 1ijn nun.nner. lkt \\,ltl:n l(Cl'll p1etlige 
pren, maar h11 kon erover pratl'n. 
Op 30 dccc111be1 19'18 trouwclt• hij tn!'t Lena 
Teunissen .en 7C gingen woncu .1a11 de Steen· 
d~rseweg ~~ Raak. Na cersl hij l'l'll b,1a\ in 
dienst te 7!.Jll ge1,eest, begon .Johan 1oor 1ich-
1elf en nttr een aannl·mcr"l><·d1 ijl 111ct 11<1<11n 
neer. Velen kenden lwrn. Johan krcrg wel 
steun 1an Lena in het bedrijf. 
De geboorre ,·an hun dood14cbo1c11 toon wr-

werkten tij samen. Een grool \Ctdricl r11 \!'d 
pijn in hun hart. 
Johan was een sociaal mens. \laakte makkt'" 
lijk contact en dat kwam ook 1ckt"1 door 1ij11 
brede bclangscelling. Hij wist on·111I W('I ,\;11 
rnn. 7.at in hesmren en 1ene 1ifh in 1001 de 
medernen>. Hij stond altijd 1001 it•clt·1t·l·n 
~aar. familie. niendcn en de buurt. \ 'ro<'g i(' 
1ers. een geYleugelcle ui1cln1Lking "·h dan: 
..Dat regelen we effe". 
Ze uoUen er re~chnati~ op ui1. Op ~7of'k 
hij familie of de kameraclen uir cle lndi,d1t: 
jaren. Samen maakten 1e t:t'n grote rl'Î' naai 
Indonesië. Eenjaarlij~ hoogtl'punt ,,an·n clc
p~ardedager:i in Den Bo,ch. l lij gcnoor <'1'~111. 
Emd maanJ.l. werd.Johan m1·1 gemndhcid>· 
!Jachten opgenomen in het 1iel.cnh11i,. Dat 
was dr eerste kt>er in 1ijn k\en. ;o\a \H'kt·n \,111 

spanning Jee!. het de goed!' bilt op Ic X<l.111 
DcLc hoop \\Crd op 23 111c1j.I. 1c111et g<'daan 
Geheel om·enrnch1 en n·el ie noeg mt·rlt·rcl 
Johan in het Liekenhui' te Zwolle 
\\'at hij nalaat is een grote lcq~tc. 

Wij geloven in Lijn eeuwig 1ijn bij God. 

Voor uw blijken \'<lil rnedele\en, beloond na 
het heengaan van mijn lic'e man, mijn h1 O<'r, 
on1e zwager en oom, 1eggen wij 11 op1 edit 
dank. 

Lena l leijiink - 'Jeunis,t'n, 
LUS, schoon111ssen eu /\\c.tgc1 "'· 
ne,cn en 11id11cn. 

Baak. mei 2000. 


