


Dankbare herinnering aan 
FRANSISCUS HEIDOTTING 

echtgenoot van Anna Josephina Wemhoff. 

Hij werd geboren te Zwartemeer, 9 maart 1917, 
en overleed in het ziekenhuis te Coevorden, 
7 november 1975 Op 11 november d.a.v. werd 
hij bégraven op ·het R.K. kerkhof te Weiteveen. 

Dat valt niet mee: wel te willen , maar niet te kun
nen - volwaardig mens te willen zijn, maar belem
merd te worden door een zwak gestel - graag 
gezond willen zijn, maar steeds het kruis van on
macht en ziekte te moeten ervaren. Dat is zwaar. 
Dit alles heeft vader ondervonden, vooral de laat
ste vijf jaren van zijn leven. Het was halen en 
brengen, in- en uit het ziekenhuis , hoop en bang 
vermoeden. Daar zou je zwaarmoedig van worden . 
Daar zou je de moed door verliezen. 

Vader heeft daar veel mee geleden, lichamelijk, 
maar ook geestelijk; uiterlijk, maar ook innerlijk; 
meer dan wij kunnen denken. Hij zei er niet veel 
van, want hij wilde anderen geen verdriet aan
doen, maar hij voelde het wel. Dan zat hij maar 
stil voor zich uit te staren, en dan schudde hij 
zijn hoofd. Het ging niet goed. Hij moest werke
loos toezien zonder een hand uit de mouw te kun
nen steken. Hij wilde wel werken voor vrouw en 
kinderen, die hem zo dierbaar waren, maar hij was 
daartoe niet In staat. 

Vader werd goed verzorgd . Hij kwam niets te kort; 
en als het dan weer wat beter ging, fleurde hij 

weer op als een bloem. Dan kon hij weer glim
lachen als een kind . Dan keek hij met trots naar 
de mooie kleurenfoto van zijn gezin , die herinnerde 
aan zijn zilveren huwelijksfeest. Dan was hij dank
baar en gelukkig om de trouw, aanhankelijkheid en 
goedheid van moeder en de kinderen. 
De laatste maanden was het erg zwaar. Vader 
wist wel dat het zo niet kon doorgaan. Hij was 
niet dom. Hij liet zich niets voorspiegelen . Hij 
voelde wel dat mensenhulp niet meer baten kon . 
Hij wendde zich tot God meer dan ooit tevoren. 
Wat heeft die goede man gebeden! Daarin vond 
hij de kracht om te kunnen aanvaarden en zich 
over te geven aan God, zoals Christus aan het 
kruis. Daarin is vader groot geweest en daar 
mogen we zeer dankbaar voor zijn. 
Ten laatste werd hij nog gesterkt door het Sacra
ment der zieken en getekend met het teken van 
het kruis - het teken van zijn redding en verlos
sing - geestelijk en lichamelijk. Zijn leven begon 
met het teken van het kruis bij het H. Doopsel -
zijn leven op aarde eindigde met het teken van de 
overwinning. Een goed begin, een zalig eind. 
Vader, bid nu voor ons tot God. Help ons door 
uw voorspraak een steun te zijn voor elkaar en 
moeder - de onderlinge band van de liefde te be
waren - en mensen te zijn van gebed . 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Weiteveen, november 1975 

A.J. Heidotting-Wemhoff, 
kinderen en kleinkinderen 


