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Dankbare herinnering aan 
HENDERIKUS ALBERTUS HEIJNEN 

echtgenoot van ANNA MARIA BRUINS 

Hij werd te Klazienaveen geboren op 17 ok
tober 1910. Zoals de meesten van zijn leef
tijdgenoten kende ook Bertus niet de weelde 
van vrijetijdsbesteding. De kost moest ver
diend worden en daarvoor had ieder in het 
gez in zijn aangewezen taak. 
Op 4 mei 1938 sprak hij zijn trouwbeloften 
uit in de kerk van Erica en uit zijn huwelijk 
werden zes kinderen geboren. Een zoontje 
is jong gestorven . Van zijn twee dochters 
en drie zoons heeft hij mogen beleven, dat 
zi j hun eigen weg en levenspartner gekozen 
hebben. Temidden van zijn kleinkinderen 
voelde hij zich een gel ukki ge opa. Zijn le
venspad is niet over rozen gegaan. Reeds 10 
jaar na zijn huwelijk onderging hij een ern
stige operat ie. Daardoor moest hij afzien van 
de volle inzet voor zijn werk. Op de duur 
geplaagd door reumatische pijnen raakte hij 
steeds meer aan huis gebonden. Manmoedig 
gedroeg hij zich en vo ldoen de zelfkennis 
weerhield hem om zich ergens op te laten 
voors!aan. Plichtsgetrouw verzorgde hij op zijn 
manier het geestelijk en tijdelijk welzijn , al 
zag hij meer dan eens de onmacht om te 
bereiken wat hij in zijn hart verlangde. 
Overgestapt in een betere, nieuwe woning 
deed hij nog een volgende stap, in onze 
ogen vrij onverwacht, naar een ander, beter 
leven. Voorzien van het sacrament der zie
ken over leed hij op 12 april 1976 in het zie
kenhuis te Coevorden. Op 17 apri l d.a.v. 
hebben wij zijn lichaam eerbiedig begraven 
op het katholieke kerkhof van Erica. 

Alwetende en barmhart ige God, in de week 
vóór Pasen hebt U Uw dienaar Bertus op
geroepen. In hem hebt U ons opnieuw dui
delijk gemaakt, dat wij het leven slechts in 
bruikleen ontvangen hebben. Moge dit ons 
aansporen om onze krachten in te zetten 
tot eer van U en tot welzijn van elkaar. 
Schenk aan onze dierbare man, vader en opa, 
wat wi j allen hem van harte gunnen, een 
vreugdevol samenz ijn bij U dat duurt tot in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Voor de ve<le bewijzen van dee,J1neming, 
ons betoond tijdens de zieikte en na 
het overlijden van onze l·iev-e man, va
der en opa, zeggen wij u onze oprech
te dank 

A. M. HEIJNEN-BRUINS 
Kiiinder,en en ,1çJ,e,inJçinderen 


