


t 
Als U dit leest, wilt U dan even bidden 

voor 

JOHANNES BERNARDUS HEIJNEN 

echtgenoot van 

Aleida Maria Witlendorp 

HiJ was geboren in Klazienaveen op 27 ok
tober 1906. Na een langdurig, maar gedul
dig gedragen ziekte is hij, tijdig gesterkt 
door de H. Sacramenten voor zieke mensen, 
van ons heengegaan op 3 mei 1979. 
Zijn stoffelijk overschot hebben wij aan de 
aarde van het R. K. kerkhof van Klaziena
veen toevertrouwd op 7 mei d.o.v., waar 
hij wacht op zijn glorievolle Verrijzenis met 
de Heer. 

Samen met zijn lieve vrouw heeft hij ge
probeerd een goede vader te zijn. Bezorgd 
voor zijn vrouw en kinderen, heeft hij hard 
gewerkt voor zijn gezin. Totdat een niet te 
genezen ziekte hem overviel en zijn krach
ten ondermijnde. Zelf wilde hij de ernst 
ervan niet inzien. Veel pijn heeft hij ge_ 
leden, maar zonder klagen wist hij dat te 
dragen . 
Liefdevo l verzorgd door zijn vrouw en vele 
anderen, is hij rus: ig van ons weggeslapen. 
Nu is vader gelukkig, bij Vader God, Thuis, 
in de hemel. Dat geluk gunnen we hem 
van harte. Daarom willen en mogen we 
niet al te bedroefd zijn over zijn heengaan, 

want anders zou dat een gebrek zijn aan 
ons geloof in de Verrijzenis en zijn eeuwig 
geluk in het Hiernamaals, voor hen , die de 
Heer, in dit aardse leven trouw hebben ge
diend. 
Lieve vrouw, kinderen, vrienden en buren. 
Hartelijk dank voor jullie liefde en trouwe 
zorg en toewijding. Dank voor jullie be
langstelling en meeleven . 
Laten wij, d-ie achterblijven, hem navolgen, 
in zijn eenvoudig, eerlijk en diep geloofs
en gebedsleven. 

Dat hij ruste in vrede. 

Aan allen, die met ons hebben meegeleefd 
en meegebeden tijdens de ziekte en het 
heengaan van onze dierbare overledene en 
daardoor voor ons een steun zijn geweest, 
onze hartelijke dank. 

Fam. Heijnen. 
Fam. Wittendorp . 


