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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus olde Heuvel 

echtgenoot van 

Josephina Theresia Blokhuis 

Johan werd geboren te Overdinkel op 21 mei 1923 
en overleed, gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken, op 27 januari 1999 thuis aan de 
Cliviastraat. We hadden hem 1 februari voor het 
laatst in ons midden tijdens de viering van de H. 
Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, 
waarna wij hem hebben begraven op het parochieel 
kerkhof aldaar. 

Opgegroeid in een groot gezin in een economisch 
en sociaal moeilijke tijd ging hij als 14-jarige jongen 
al werken in de textielindustrie. 
Er moest brood op de plank komen. Meer dan 40 
jaar heeft hij in deze branche gewerkt. Vanwege 
een longaandoening moest hij op 57-jarige leeftijd 
al stoppen met werken. 
De vrij gekomen tijd wist hij nuttig te besteden. Zijn 
grote liefde ging uit naar het werken in zijn moes
tuin. De opbrengst was een welkome bijdrage in de 
huishouding, maar hij gaf ook graag van zijn ver
bouwde groente's weg. 

42 Jaar is Johan met Fien getrouwd geweest. Dit 
zijn goede jaren geweest met veel opoffering voor 
het welzijn van de kinderen. Ze kregen allen de 
kans om door verdere studie zich te ontwikkelen en 
daardoor een goede maatschappelijke positie te 
verwerven. Vijf jaar geleden openbaarden zich de 
eerste verschijnselen van darmkanker. Een latere 
heupoperatie noodzaakte een herhaling van de 
eerste operatie. Uiteindelijk is hij aan zijn kwaad
aardige en slopende ziekte overleden. We hebben 
bewondering voor zijn acceptatie van deze ziekte 
met het naderend levenseinde. We zullen hem blij
ven herinneren als een wilskrachtige persoon, die 
soms ook wel eigenwijs kon zijn. Bovendien was hij 
druk van aard. Hij gaf zich gemakkelijk, waardoor 
hij heel vlot kontakten kon leggen. Johan was een 
liefhebber van het kaartspel. Graag kruisjaste hij in 
de kantine van DOS en op de kaartavonden voor 
pater Fons Eppink in Noord Deurningen. Bijzonder 
was hij ook verbonden met de St. 
Nicolaasparochie. Wekelijks vierde hij met deze 
geloofsgemeenschap de Eucharistie. We mogen 
vertrouwen dat God hem om zijn trouw en liefde 
voor zijn gezin nu bij Zich geroepen heeft. In liefde 
blijft hij daar met ons verbonden. 
Johan, pa en opa, bedankt voor wie je was en bent 
geweest voor ons allen. Rust in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
betuigen wij onze oprechte dank. 
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