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Pa is geboren op 29 maart 1926 in de gemeente Losser. 
Hij is de oudste uit een gezin met zes kinderen, 
vijf jongens en één meisje. 

Pa is opgegroeid in Oldenzaal waar hij kort na de 
oorlog Ma leerde kennen. 

Na acht jaar verkering trou wen ze op 25 april 1953. 
Door de woningnood is hun eerste onderkomen een 
aantal kamers aan de weg Oldenzaal-Denekamp. 

Twee jaar later verhui zen ze naar Hengelo. 
Daarna wonen ze in Borne en Zenderen. Vanaf 
apri l 2013 hebben ze met veel plezier gewoond in 
hun aanleunwoning aan De Aak in Borne. 

Na een jarenlange avond- en weekendstudie is Pa 
docent / schooldecaa n geworden aan de Lagere 
Technische School in Borne. Gedurende deze 
studie draagt vooral Ma de zorg voor de kinderen. 

Tijdens en na zijn werkzame leven heeft Pa zich 
op di verse vlakken ingezet voor de maatschappij . 
Als voorzitter of bestuurslid van S.V. Zenderen 

Vooruit, onderwij svakbonden en bonden voor 
postactieven heeft hij zijn sporen verdiend . 
Daa rnaast was hij een acti ef (bestuurs)lid va n het 
Borns Kl einkoor en het koor van de Theresiakerk. 
Dit resulteerde in een benoeming tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau, waa r hij bijzonder trots 
op was. 

Hij was erg blij met de ontwikkelingen binnen 
zijn gezin en vond het fantas ti sch als hij hoorde 
dat de kl einkinderen weer een bijzondere prestatie 
hadden verricht. Bijna twee jaar geleden worden 
Pa en Ma verblijd met de geboorte van hu n eerste 
achterkleinkinderen. Ze vi nden het natuurlijk wel 
jammer dat ze zover weg wonen, maar hebben 
regelmatig contact via Skype. 

Samen met Ma heeft Pa een rij k leven gehad. 
Uiteindeli jk een huwelijk van ruim 61 jaa r, 
waarin Pa bijzonder va n all es heeft genoten. 

De laatste jaren word t de gezondheid weliswaar 
wa t minder, maa r toch blijft Pa gezond van geest. 

Op 29 augustus 2014 is Pa in all e rust overleden. 

Pa, dank voo,· alles wat je voor ons hebt gedaan. 

Wij bedanken iedereen voor de getoonde 
belangstelling. 

Familie Heideman 


