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In de vrede van Christus 

JOHANNES PLECHELMUS HEGHUIS 

werd geboren op 28 april 1899 te Losser 
en stierf, gesterkt door het Sacrament van 
de zieken, in het r.k. ziekenhuis te Olden 
zaal op 29 november 1975. Bij zijn Uitvaart 
op woensdag 3 december d.a.v. hebben 
wij de gedachtenis gevierd van Christus' 
dood en opstanding, in het geloof dat 
ieder mens door de dood heen Christus 
zal volgen in Zijn verrijtenis. Daarna werd 
zijn lichaam begraven op het kerkhof van 
Oldenzaal. 

Het grootste deel van zijn leven heeft Johan met zijn 
twee zusters samen geleefd op hun boerd~rij . 
Waar anders zou hij gelukkig geweest zijn. Hij hield 
van de natuur en van zijn beesten. Erf en huis waren 
hem alles. 

Werken was zijn lust en leven. Het oude was hem 
dierbaar, op welk gebied dan ook. Hij had weinig 
behoeften. Toch trok hij graag ieder jaar ter beevaart 
naar Kevelaar uit liefde tot Onze Lieve Vrouw. 

Na de dood van zijn zusters werd het leven hem 
zwaar, maar hij werd liefdevo l opgevan~en door de 
goede zorg van zijn huishoudster. 
Opgenomen in het ziekenhuis, ging hij toch nog on
verwachts heen. 

Moge de goede God zijn dienaar nu de vreugde 
schenken van een eeuwig leven b[i Hem. 

Gebed. 
God, wij kunnen niet geloven 
dat zijn leven vergeefs voorbij is gegaan 
en dat alles, wat hij voor de mensen 
heeft betekend, nu verloren is, 
Wij verenigen ons met het geloof 
waarin hijzelf aan U heeft vastgehouden 
ten einde toe, 
aan U zijn God en de onze, 
die voor ons leeft 
vandaag en morgen tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Moge onze gebeden hem vergezellen . 

Voor uw blijken van deelneming onder
vonden bij het overlijden van 

Johannes Plechelmus Heghuis 

betuigen wij U onze hartelijke dank, 

Uit aller naam: 
L. Blokhuis 
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