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Dankbare herinnering aan 

Stefanus Heijnen 

Hij werd 20 april 1909 te Klazienaveen geboren. 
Zijn ja-woord gaf hij 3 mei 1939 aan Sien Vinke. 
Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren van 
wie het oudste meisje is overleden. 
Tot zijn 40-ste heeft hij in het veen hard gewerkt; hij 
kreeg toen werk bij de N.A.M. en volgde daar een 
omscholingscursus. Op 50-jarige leeftijd haalde hij 
zijn diploma elektrotechniek. Van dat kunnen heeft 
menigeen geprofiteerd. Hij was een man die niet van 
poespas hield: de eenvoud was voor hem kenmer
kend. Hij eiste niets voor zichzelf en was blij dat hij 
wat kon geven. Vakantie was voor hem een vreemd 
woord. Hij was blij wanneer de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen bij hem kwamen. Praten deed 
hij weinig, maar kon des te beter luisteren. 

Hij had een eigen duidelijke mening en stak die niet 
onder stoelen of banken. Hij interesseerde zich voor 
alles wat er om hem heen gebeurde. Hij was be
langstellend tot het laatst. Toen zijn gezichtsver
mogen slecht werd, liet hij zich de krant voorlezen. 
Het laatste jaar ging zijn gezondheid achteruit, de 
laatste weken snel, maar hij straalde tevredenheid uit 
en nooit een klacht over zijn ziek zijn. Gelukkig bleef 
hem een lang ziekbed bespaard. Zijn leven werd ge
dragen door een diep geloof. Eerbiedig deed hij mee 
met de kerkradio en het dagelijks bidden hoorde bij 
zijn leven, dat was voor hem een krachtbron. 
Zo leefde Stef een "rijk leven". 
Op 1 juni 1996 gaf hij in de slaap zijn leven terug in de 
hand van zijn Schepper. Op 5 juni hebben we zijn 
stoffelijk lichaam, na een Eucharistieviering ten af
scheid, op het R.K. kerkhof te Erica begraven. 
Daar rust en wacht het tot op de dag van de Heer. 

Wij zijn dankbaar dat hij zolang van en bij ons was en 
weten hem nu veilig in de hand van de Levende, aan 
wiens leven hij nu deel heeft. In onze herinnering blijft 
hij onvergeteli;k verder leven als de trouwe, zorgzame 
echtgenoot, vader en opa. 

Voor uw medeleven in deze voor ons droeve dagen 
danken, 

Moeder, 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


