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JOHANNA MARIA JOSEPHINA TER HEEGDE 

Hij werd op 12 augustus 1930 te Weerselo 
geboren. Na een langdurige, moedig ge
dragen ziekt", waar in hij gesterkt werd 
door de Sacramenten der Z i eken, is h ij 
van ons heengegaan op 21 maart 1981 te 
Enschede. Bidd end hebben wij afscheid 
van hem genomen i n een gezongen Uit
v aart in de Mariakerk te Enschede en 
in een cremat i eplechtigheid te Usselo op 
25 maart d.a.v. 

Langs de moeilijke weg van een slopende 
ziekte heeft Henk z ijn l aatste reis i n 
dit leven vol bracht. 
Deze rit was voor h em n i et gemakkel ijk: 
na een eerste p ijn op een mooie vakan
tiedag moest hij gaa ndeweg beseffen en 
verwerken, dal hij het stuur uit handen 
moest geven . En s teeds meer werd het 
hem duide lijk, da t een Ander hem zou 
brengen naa r een bestemmi ng, d ie voor 
onze menselijke ogen duister is. Maar hij 
is die weg gegaan, vol geloof, tens l otte 
vanztlfsprekend aanvaardend, dat hij bij 
God z ijn rust zou vinden . 
Zijn l even is getekend geweest door dui 
zenden k i lometers re izen en t rekken. Hij 
was veel onderweg en hij genoot van het 
"wonder" van een auto. 

Maa r meer nog genoot h ij ervan om an
deren mee te nemen, zowel in zijn auto 
als in zijn goede humeur. Want hij hield 
van gezel l i gheid en, waar hij kon, hielp 
hij om het mensen naar de z i n te maken. 
Daarom had hij veel vrienden, d i e hem 
ook tijdens zijn ziekte tot grote steun 
waren. Bij dit al l es ging zijn grootste 
liefde en zorg uit naar zijn gez in. Hij 
genoot van het geluk van zijn kinderen, 
en tot het l aatst toe bezorgde zijn k lein
dochter Miranda hem een trotse vreugde . 
Zijn a f schei d van dit l even viel samen 
met het beg i n van de lente . Voor hem 
brak de eeuwige lente aan i n een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waar voor 
hem geen p ijn en geen verdriet zal z ijn. 
Erg bedroefd, maar tegelijk heel dank
baar voor zijn leven met ons, b idden 
wij b ij dit afscheid: 

"Goede God, schenk hem, d i e zoveel voor 
ons heeft betekend, nu een veilig h u i s 
bij U . L aat hem vo l vreugde genieten 
van de nieuwe l ente, die U aan zijn le
ven hebt gegeven . " 

Voor al Ie medeleven, vriendschap en 
steun, tijdens de z i ekte en bij het over
I ijdan van mijn I ieve man en onze I ieve 
vader en opa wil l en wij U langs deze 
weg heel hartel ijk danken. 

J . M.J.Volmer-ter Heegde 
kinder en en 
kleindochter 




