
Vol dankbaarheid bli1ven wij gedenken 

Pastor 

HENRICUS JOHANNES TIMMER 
Geboren te Broek (Gr.) op 28 juli 1911 ; 

Priester gewijd te Utrecht, 24 juli 1938; 

Kapelaan te Achterveld 
van 1938 tot 1941 ; 

Kapelaan te Doetinchem 
van 1941 tot 1944; 

Kapelaan te IJsselstein 
van 1944 tot 1953; 

Aalmoezenier bij de Landmacht 
van 1953 tot 1963. 

In 1963 werd hij benoemd tot pastoor 
van de parochie O.L.Vrouw van Altijd
durende Bijstand te Enschede en later 

tevens van de H. Geestparochie. 

Vanaf 1977 werkte hij als pastor mee 
in het pastores-team van Enschede

Noord. 
In 1983 verleende de bisschop hem 

officieel emeritaat. 
Hij overleed op 2 maart 1986 

te Enschede. 

In pastor Hein Timmer verliezen wij 'n 
eenvoudige, hartelijke mens. 

Voor zijn huisgenote en zijn familie
leden, voor zijn vrienden en collega's 
en voor alle parochianen bleef en was 
hij altijd dezelfde mens, die geen on
derscheid maakte tussen zijn funktie 
en zijn persoon. 

Hij was 'n man van gebed, maar daar· 
mee liep hij niet te koop. 

Hij was vooral ook een man vol zorg 
voor mensen. Daarbij voelde hij zich 
echter niets meer dan een ander: hij 
was meer 'n stimulator dan een leider. 

Het was zijn diepste overtuiging dat de 
geloofsgemeenschap zelf verantwoor
delijkheid moest dragen. 

Waar het nodig was trad hij zelf terug 
om anderen ruimte te geven; maar ook 
op latere leeftijd bleef hij z,ch met toe
wijding en plezier geven aan mensen, 
die hem nodig hadden, terwijl hij heel 
ontspannen samenwerkte in een team 
van pastores en vrijwillige medewerk
sters. Daarbij ging het hem niet zozeer 
om de Kerk, maar veel meer om de 
mensen, die samen de Kerk vormen. 

z.o.z. 



Op Aswoensdag heeft hij, in een laat
ste Eucharistieviering, het Askruisje 
gegeven en ontvangen: teken van ver
gankelijkheid, maar ook teken van 
overgang naar nieuw leven. 

Moge voor hem het Paasfeest 'n feest 
van eeuwig leven zijn, waar de "gewo
ne mens" Hein Timmer van harte zal 
zeggen: ,,Da's ja mooi!" . 

Voor Uw medeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van pastor Hein Timmer, willen wij U 
langs deze weg van harte danken. 

Blijven wij hem in ons gebed gedenken 

Th . Tiecke 
Familie Timmer 
Parochiebestuur en 
pastoraal team 
Enschede-Noord. 




