


"Gij weet alles wat er omgaat in mijn geest. 
Mijn diepste verlangen is U niet verborgen " 

t 
(vgl. Ps. 139) 

Dankbaar willen wij in onze herinnering vast
houden 

Jo de Rijter 
(Johanna Klara Wilhelmina) 

echtgenote van Bennie Heideman 

Jo werd geboren te Glanerbrug op 20 maart 1938. 
Op 10 augustus 1963 trad ze in het huwelijk en ver
huisde naar Overdinkel. Bijna 40 jaar lang was ze 
er heel gelukkig getrouwd, eerst aan de 
Hoofdstraat 95 en daarna aan de Wethouder 
Hassingstraat 61 . Ze overleed thuis, in 't bijzijn van 
haar man, plotseling, op 15 juni 2002. 
Na een gezongen Eucharistieviering hebben we 
afscheid van haar genomen in het crematorium te 
Usselo op 19 juni. Haar man, Bennie, haar zoon 
Edwin, later haar schoondochter Renate, en nog 
later haar beide kleinkinderen Stan en Hidde, bete
kenden alles voor haar. 

Allerliefste Jo, voor ons allen was je 'n zeer lieve 
zorgzame, trouwe echtgenote, moeder en oma. 
Altijd stond jij voor ons klaar, zorgend hielp je ons 

waar je kon. Ook al hield je nog zoveel van het 
leven, en van ons, je had het niet in eigen hand. 
Ongevraagd moest je ons plotseling verlaten, en 
wij staan machteloos met tranen van verdriet aan 
de kant. Wij zijn je eeuwig dankbaar voor je liefde
vo lle nabije zorgzaamheid en zullen je nooit verge
ten. Ma, je was een echt gezelligheidsmens, je 
hield van huiselijke knusheid om je heen en stelde 
doorlopende visite erg op prijs. Je genoot van de 
televisie, vooral sport, tennissen , schaatsen . .. je 
bleef er voor thuis. Je hield van kaarten, jokeren en 
'aanslaan'. 
Je hield ook van God en de Moeder van God, Maria. 
In 1991 ging je met schoonzussen naar het 
Mariaoord Lourdes. 
Het was voor jou een verre maar onvergetelijke reis. 
In plaats van die tocht nog eens te maken, heb je nu 
je levensreis voltooid en ben je nu gearriveerd bij het 
einddoel van elke mens, God zelf die jou 64 jaar 
geleden in het bestaan riep. Je altijd bezige handen 
zijn nu gevouwen en stil. Nu heb je rust met lichaam 
en geest. Het gemis zal altijd blijven, de lege plek, 
het doet ons pijn. Vaak zullen we met heimwee den
ken aan jouw liefde voor ons, maar we gunnen je de 
eeuwige rust bij God in wie je zo vast hebt geloofd 
en bij wie je altijd je toevlucht hebt gezocht. Spreek 
voor ons ten beste vanuit de hemel en rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Bennie Heideman, Edwin en Renate, Stan en Hidde. 


