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Ter herinnering aan 

Heuvels Herman 

weduwnaar van Annie Groeneveld 

Herman werd geboren op 10 januari 1925 te 
Denekamp en hij overleed, gesterl<t door het 
Sacrament van de Zieken, op 5 oktober 1999 in 
zijn ouderlijk huis te Denekamp. 

"leder dîe leeft in geloof aan Mij, 
zal in eeuwigheid niet steIVen. " 

(Joh. 11,25) 

Herman was nog in de kracht van zijn leven toen 
op 30 december 1963 zijn lieve vrouw Annie 
overleed. In liefde hadden zij op 14 oktober 1954 
elkaar hun ja-woord gegeven. Deze liefde werd 
gezegend met vijf kinderen, die hun grootste 
vreugde waren in de weinige jaren van hun huwe
lijk. Nooit meer heeft het verlies van Annie hem 
losgelaten. Gelukkig vond hij in zi1n zus Diny 
iemand. die als moeder zou z11n voor het gezin. 
Gestel'llt door haar aanwezigheid en hulp, her
vond hij zijn innerlijke kracht en levenslust. Als 
vader was hij bijzonder zorgzaam voor zi1n kinde
ren. Altijd was er tijd VOOI' hen. Hij leerde hen de 
waarde van een gezonde humor en van de aller
daagse dingen van het leven. Als boer in hart en 
nieren was hij diep verbonden met de natuur. Dit 
voorjaar ploegde hij nog het land. Pa had een 
grote voorliefde voor paarden. Het was Zijn 



grootste hobby. Alhoewel ook bij de opening van 
het iachtsezoen z'n hart sneller klopte. Toen de 
kleinkinderen werden geboren, brak er een nieu
we en m00€ fase van in leven aan. Hij hield veel 
van hen en dat was wederzijds. Wat knutselen, 
een kaartje leggen, een praatje in de buurt, dat 
alles maakte hem het leven aangenaam. 

Sinds september vorig jaar werd z'n gezondheid 
minder, maar Pa wilde er fllet van weten. Op 
1 oktober ootving hij in het bi)Zljn van kinderen en 
klemk1nderen uit voorzorg de ziekenzalving 
Het deed hem goed, want Pa 1s altijd als een 
gelovig mens door het leven gegaan, oprecht en 
zonder ophef. In dit geloof heeft hij zijn levens· 
adem aan God teruggegeven en in dit geloof ver· 
trouwen WIJ hem aan God toe. Dat hij nu samen 
mag zijn met haar, die hij zo lang gemist heeft. 

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziek· 
te en na het overl11den van mijn lieve broer. pa, 
schoonvader en opa, zijn wij u bijzonder dank· 
baar. Het is ons tot troost en sterkte in deze moei· 
/ijke dagen van afscheid. 

Dmy. kinderen en kle1nk1nderen 


