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Hij werd geboren te Hoensbroek op 3 juni 
1918. Hij overleed op de leeftijd van 74 jaar 
in het Medisch Spectrum Twente te En
schede op 6 januari 1993. We deden hem 
uitgeleide na de uitvaartdienst in de St. Ja· 
kobuskerk op 11 januari d.a.v. 
Daarna volgde de crematieplechtigheid te 
Usselo. 

Hennie Heubach is een lieve man en zorg
zame vader geweest. Ondanks zijn drukke 
werkzaamheden en vele activiteiten in het 
maatschappelijk leven had hij alle tijd en 
aandacht voor zijn gezin van vijf kinderen 
Hij hielp en gaf goede raad en kon goed 
luisteren. Later was hij ook dol op de acht 
kleinkinderen en genoot hij ervan wanneer 
ze op bezoek kwamen. 

Hij heeft bijna altijd bij dezelfde firma ge· 
werkt wat op zich veelzeggend is. Het werk 
was zwaar maar hij deed het graag. 
Daarnaast had hij een paar belangrijke 
functies in het openbare leven. 
Bij zijn 25-jarig lidmaatschap van de R.K. 
metaalbewerkersbond St. Eloy ontving hij 

in 1970 de pauselijke onderscheiding Pro 
ecclesia et pontif1ce als waardering voor 
zijn werk als penningmeester en bode en 
voor zijn lidmaatschap van het landelijk 
bestuur. Ook zat hij langere tijd in de onder
nemingsraad van het bedrijf en was hij ad· 
viseur van het Ziekenfonds van Enschede 
en omstreken. 

Hij kon ook genieten van zijn hobbies, de 
tuin en de postzegels, en, voorzover zijn ge· 
zondheid het toel iet, van de vakanties in 
Hongari je en Limburg. 

De laatste paar jaar was hiJ bezig zijn leven 
af te ronden. "Ik heb mijn leven gehad,"zei 
hij. In vrede is hij. toch nog vlugger dan ver
wacht, gestorven. 
Moge de Heer van alle leven Hennie Heu
bach belonen voor alles en hem opnemen 
in Zijn "hemel zonder grenzen " 

Moge hij blijvend deelhebben aan het feest 
van de Openbaring des Heren. 

ONZEVADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk die met vader 
hebben meegeleefd tijdens zijn ziekte en 
ons hun blijken van deelneming gaven na 
zijn overlijden en uitvaart. 

J . M. Heubach-R1dderhof 
Kinderen en kleinkinderen. 


