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Dankbaar blijven wij ons herinneren 

Antonius Albertus Heetkamp 

echtgenoot van Gezina Antonia Middelkamp 

Hij werd te Hellendoorn geboren op 3 J maart 19 J 2. 
Hij stierf op 26 maart 1998 te Hellendoorn. 

We hebben 30 maart afscheid van hem genomen 
tijdens een gezongen uitvaart in de parochiekerk 

van Sint Sebastianus te Hellendoorn en daarna zijn 
lichaam ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Met dankbaarheid en liefde denken wij terug aan een 
man, vader en opa. Hij was een trouwe echtgenoot 
voor zijn vrouw, met wie hij meer dan 60 jaar lief en 
leed deelde. Hij was een man die met weinig tevreden 
was. De woning aan de Nieuwstadweg 43, waar hij 
meer dan 60 jaar heeft gewoond, was de plek waar hij 
het liefst verbleef. En als dan de kinderen en kleinkin
deren daar op bezoek kwamen dan was het goed. Op 
die wijze bleef de band tussen ouders en kinderen be
staan. Daarom is het ook zeer begrijpelijk dat hij het 
moeilijk had toen in J 960 het eerste kind naar Canada 
vertrok. Op dat moment heeft hij bijna zeker gedacht 
dat hij haar nooit terug zou zien. Gelukkig heeft hij een 
aantal keren de verre reis naar Canada mogen maken. 
Zo kon hij met eigen ogen zien dat uiteindelijk 3 van 
de kinderen daar het geluk hebben gevonden. En als 
hij had gezien dat alles goed was, dan verlangde hij 
ook al weer snel naar Hellendoorn. Naar de honden 
de vogels en de vrije natuur. Daarvan genoot hij met 
volle teugen. Een man die heel graag buiten was. Maar 

ook hij bleef niet gespaard van ziekte. Ongeveer 40 
jaar geleden is hij een tijdje opgenomen geweest in 
'het sanatorium'. Ook een hartaanval overleefde hij . 
De laatste jaren raakte zijn werkelijkheidsbesef soms in 
de war. Maar door de zorg van met name zijn vrouw, 
maar ook zeer zeker van de kinderen kon hij nog heel 
lang thuis blijven. Ook de fijne hulp van de Thuiszorg 
gedurende het laatste jaar mag niet onvermeld blijven. 
Uiteindelijk moest hij 5 weken geleden toch nog op
genomen worden in Krönnenzommer, het vroegere 
sanatorium, waar hij plotseling overleed. Zijn laatste 
levensperiode wordt treffend weergegeven in het vol
gende gedicht. 

Als ik de dingen niet meer weet. 
Als ik de namen niet meer ken. 
En wal ik weel meteen vergeet. 

Zodat ik onherkenbaar ben. 
Begin dan aan een heel oud lied. 
Dan zing ik mee en aarzel niet. 

Moge Antonius Albertus Heetkamp nu zijn lied mee
zingen in het hemelskoor van Gods engelen. 

DANKBETUIGING 
Voor uw blijken van medeleven na het heengaan van 
mijn lieve man, onze vader en opa, en de laatste eer 
aan hem bewezen, zijn wij u zeer dankbaar. 

Mevr. Heetkamp-Middelkamp 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Hellendoorn, maart 1998 


