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In dankbare herinnering aan 

HERMANNUS ELIAS CHRISTIAAN 
HEINEMEIJER 
echtgenoot van 

JOHANNA HELENA OLDE WEGHUIS 

Hij werd geboren op 2S december 1904 te 
Hengelo en overleed op 7 april 1994. Op 
11 april hebben wij afscheid van hem genomen 
In een gezongen uitvaartviering In de H. Hart· 
kerk te Hengelo. Daarna hebben we hem 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Vlugger dan we hadden vermoed Is onze pa 
van ons heengegaan. Vreemd is het gemis 
van zijn vertrouwde nabijheid, zijn twee-een· 
held met moeder na zoveel huwelijksjaren; 
eind vorig jaar hebben we in grote dank· 
baarheld , In fami liekring hun 65 jarig huwelijks
jubi leum gevierd. 
Dankbaar zijn we ook voor zijn l iefdevol le 
zorg en geduid. 

Pa en ma hebben het niet gemakkelijk gehad; 
getrouwd In de cris isjaren, hadden zij de 
zorg voor een jong gezin In een tijd waarin 
ze geconfronteerd werden met langdurige 
werkeloosheid en ziekte . Daarna volgde de 
tweede wereldoorlog. 

Pa begon als textielarbeider, daarna heeft 
hij tot zijn 65ste jaar bij Stork gewerkt en 
vervolgens nog 10 jaar met heel veel plezier 
bij Staa lbouw, een jong bedrijt, onder het 
motto: tussen de jonge kerels blijf ik jong. 

Zo was ook zijn interesse voor de klein· 
kinderen, naar hun schooi, werk en naar wat 
hen bezighield, opvallend. 

Pa mocht graag plagen maar 
serieus en ernstig zijn . Op die 
hij niet zoveel woorden nodig 
vaak op een rake en treffende 
te maken wat hij bedoelde. 

kon ook heel 
momenten had 
maar wist hij 
wijze duidelijk 

De auto was zijn grote hobby en zorgde er 
ook voor dat vader en moeder zo zelfstandig 
konden blijven. De vertrouwde kever bracht 
hen naar kinderen en kleinkinderen en als 
de auto weer door de jaarlijkse keur ing kwam, 
glinsterden vaders ogen. 

Herman, pa en opa, we zul len je heel erg 
missen, maar dankbaar zijn we ook. Voor 
al het goede wat we van jou ontvingen en 
met jou hebben gedeeld. Met l iefde en dank· 
baarheid blijven we jouw naam noemen en 
aan jou denken. 

Voor uw medeleven danken wij u oprecht. 

J. H. Heinemeijer -Olde Weghuis 
Kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


