
In dankbare herinnering leeft voort 

WILLEM HEEMSTRA 
. echtgenoot van 

JOHANNA MARIA 1\1\ORSHUIS 
Hij werd geboren op 21 september 189~ te 
Groningen en stierf. gesterkt door het Sa 
crament van de zieken. in Oldenzaal op 
30 januari 1979. Op 2 februari d.a v. heb
ben wij hem tijdens zijn Uirvaart herdacht 
in zijn parochiekerk van de H. Dieëenheid 
en hem aanbevolen bij de God van alle 
leven. Daarna hebben wij zijn lichaam be-

graven op het kerkhof van Oldenzaal. 

Groninger van geboorte. heeft hij meer dan 
vijftig jaren in Oldenzaal gewoond en ge 
werkt. 
Een gelovig man. die met inzet van heel 
zijn persoon voor anderen klaar stond . In 
zijn gezin voor zijn vrouw en kinderen. In 
het sociale en politieke leven voor een ie
der, die een beroep op hem deed. 
Veertig jaar heeft hij bij Heemaf gewerkt. 
Twee-en-dertig jaar was hij raadslid in zijn 
stad en acht jaar wethouder. Gedurende 
acht jaar was hij ook lid van de Provinciale 
Staten. 
Vele jaren had hij de niet gemakkelijke taak 
de huizen toe te wijzen aan de vele wo 
ning-zoekenden. Werkzaam van aard stond 
hij altijd voor een ieder klaar. Toen hij een · 
enzeventig jaar was. trok hij zich terug uit 
~et openbare leven. om nog enige jaren 

te genieten van de rust. De laat~te jaren 
brachten hem ve le kwalen, maar zijn zon 
dagse gang naar de kerk moest doorgaan . 
al kostte dat hem ontzettend veel moeite. 
Steeds zwakker wordend. werd hij opgeno
men in het ziekenhuis. De goede God heeft 
hem nu uit zijn lijden verlost. Hij heeft zijn 
einddoel bereikt. Nu leeft hij voor altijd 
verder zonder pijn en gelukkig in het Huis 
van God. 

God, wij kunnen niet geloven 
dat zijn leven vergeefs is geweest 
en dat alles. wat hij voor de mensen 
heeft betekend, nu verloren is. 
Wij veren igen ons met het geloof 
waarin hij zelf aan U heeft vastgehouden 
ten einde toe , 
aan U. zijn God en de onze,] 
die voor ons leeft 
vandaag en morgen tot in eeuwig hejd. 

Mogen onze gebeden hem blijvend 
vergezellen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
bij de ziekte en het overlijden van onze 
man, vader en opa betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

J. M. HEEMSTRA-MORSHUIS 
kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, februari 1979 
Deken Scholtenstr. 20 


