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In dankbare herinnering aan 

Lijsbart Johannes 
van de Heide 

Sinds 2 juli 1994 weduwnaar van 
Maria Josepha Anna Roelink 

Geboren te Losser op 25 november 1922. 
In de vrede van Christus overleden 
te Glanerbrug op 26 februari 2006. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de Kapel 
van 't Dr. Ariënshuis hebben wij op 3 maart 

afscheid van hem genomen. 

We zijn toch nog verrast door het vrij plotselinge 
overlijden van onze lieve vader en opa. Maar gelijk 
zijn we dankbaar, dat we hem zolang bij ons moch
ten hebben. 
Ondanks het feit , dat hij bijna 50 keer in het zieken
huis moest worden opgenomen voor operaties, 
bleef hij positief ingesteld en aanvaardde hij het 
leven zoals God dat voor hem beschikte. 
Niet makkelijk naar buiten uitend wat er innerlijk in 
hem omging. Ook heeft hij , gesteund door het 
geloof, getracht het vroegtijdige overlijden zijn 
zoon Jan en zijn schoonzoon Hans, te verwerken. 
Ook het overlijden van zijn ouders heeft hem erg 
aangegrepen. 
Vroeger heeft hij hard moeten werken, in de finan
cieel moeilijke tijden net na de oorlog, om alle acht 

kinderen een goede toekomst te geven. 
Wel eens wat streng voor de kinderen, maar voor
al voor zichzelf. Hij was bovenal een zeer recht
vaardig en oprecht mens. 
Heel gelukkig was hij met onze moeder en oma 
met wie hij bijna 50 jaar zeer liefdevol getrouwd is 
geweest. Haar heeft hij dan ook erg gemist na het 
overlijden in 1994. 
Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen, die 
hem erg aan het hart lagen. Ook sloeg hij er zich er 
moedig doorheen toen hij zijn geliefde huis aan de 
Faradaystraat moest verlaten en in het Ariënshuis 
ging wonen. 
Hier beleefde hij nog vele gelukkige en vreugdevol
le jaren tot het laatst toe. Dankbaar was hij voor de 
goede zorg van het verplegend personeel. 
Hij was een zeer bescheiden en gelovig man, 
trouw in het meevieren van de Heilige Eucharistie. 
Meer dan 25 jaar was hij actief betrokken bij de 
parochie van "De Goede Herder". 
Meerdere malen gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken, vertrouwen wij, dat Christus nu ook tot 
hem zal zeggen: "Goede knecht, over weinig waart 
gij trouw, over veel zal ik U aanstellen: kom binnen 
in de vreugde van de Heer!" 

Uit dankbaarheid voor uw zorg, uw hartelijkheid en 
meeleven en ter nagedachtenis aan onze vader en 
opa. 

Kinderen en kleinkinderen 


