


Een dankbare herinnering aan 

î Joan Heurman 

echtgenoot van 

Ans Westerhof 

Pappie is geboren 1n Lonneker op 17 augustus 
1931. Geheel onverwacht is hij zondagochtend 
26 juni 1994 overleden in het Medisch Spectrum 
Twente te Enschede. Donderdag 30 juni hebben 
we hem na de gezongen u1tvaartm1s in de 
St. Jozefkerk ten ruste gelegd in ons familie
graf. 

'Zondag ga ik naar huis'. Dat was z11n wens die 
hij uitgesproken heeft en die hij koesterde. 
Thuis was hem alles. Helaas is zijn thuis een an
der thuis geworden: het thuiskomen bij de 
Schepper van het leven. Voor ons kwam het on
verwacht na de goede berichten van vrijdag 
jongstleden. Een van zijn laatste woorden was 
'Ik kan nog niet gemist worden. Ik heb nog een 
gezin dat mij nodig heeft'. 
Ondanks dat wij , zijn kinderen goed op onze 
plaats zijn terechtgekomen, zijn we veel aan de 
Oldenzaalsestraat. want zijn wijze kijk op de we
reld en zijn gevoel voor humor en gezelligheid 
hadden we nog zo nodig. 

Mede door de grote liefde tussen peppie en 
mammie is er een heel sterke band tussen ons al
len gegroeid. Wij weten dat de kinderen voor 
hen altijd op de eerste plaats kwamen en dat ze 
zich volledig voor hen wegcijferden. 
Daarom had pappie weinig behoefte om uit te 
gaan. Hij zocht zijn geluk thuis en niet buiten de 
deur. Zijn kleinkinderen zullen hem missen, hij 
was een geweldige opa. 
Joan Heurman was bij veel mensen een geliefd 
man en stond bij hen in hoog aanzien. Dit vooral 
door zijn warme, geduldige manier om naar 
mensen te luisteren en ze zo nodig te helpen. 
Met zijn vrienden vond hij rust en ontspanning in 
de natuur en in het jachtveld. Als zakenman in 
de textielwereld viel vooral op hoe gek hij met 
het personeel was en zij met hem. Na een lang 
en werkzaam leven 1n de textiel gaf het hem veel 
vreugde zijn jongste zoon in dezelfde branche, 
zoals ook zijn vader met hem had gedaan, te 
kunnen steunen. 
Ook de. St. Jozefkerk had zijn warme belangstel
ling. H11 was een van de eersten die zich heeft in
gezet voor het behoud van deze kerk. 

Droom zacht pappie, droom zacht, 
droom en vlieg langzaam naar een zonnige plek 
waar rust en vrede je in de armen sluiten. 

Mammie, 
Kinderen en kleinkinderen. 


