
Ik heb geen afscheid van U kunnen nemen. Moge daar 
om dit voor U, docenten, van wie ik zoveel steun en 
vriendschap heb ontvangen en voor jullie, leerlingen 
bij wie ik zoveel goede wil gevonden heb, een dank-· 
bare herinnering ~ijn. 



Joannes Hermanus Antonius Heitk.amp 

werd te Oldenzaal op 7 augustus 1902 geboren. Door 
hel H. Doopsel werd hij opgenomen in de gemeenschap 
van Christus' Kerk. 
7 Augustus 1934 sloot hij in het Sacrament van het 
Huwelijk zijn levensverbintenis met 

Paulina Petronella Wilhelmina Maria Jansen. 

God zegende hun huwelijk met zes kinderen, waardoor 
hun levensliefde en huwelijksgeluk werd verdiept. 

Tijdens het Rectoraat aan het St. Thomas-Lyceum te 
Zwolle riep God hem plotseling tot Zich op 23 augus
tus 1963. 
Na de plechtige uitvaartsmis in de par9chiekerk - bid
dend omringd door zijn vrouw, kinderen, familieleden. 
vrienden en vele andere meelevenden werd hij ter 
eeuwige opstanding te ruste gelegd op het Katholieke 
Kerkhof te Zwolle . 

- Maatschappelijk heeft hij een grote taak volbracht. 
Typerend voor hem was, dat zijn dagtaak zijn le
ven vervulde van ware arbeidsvreugde. 
Voor zijn vrouw, kinderen, familieleden en vrien
den was hij een echt middelpunt. 
Buiten de directe werkzaamheden, aan zijn levens
taak verbonden, stelde hij zijn schijnbaar onuîtput
telijke krachten in dienst van de gemeenschap. 
Allen waardeerden zijn blije, open en eerlijke per
soonlijkheid. Zeer velen, bijzonder zijn leerlingen 
en oudleerlingen, zullen hem dankbaar blijven ge
denken . 

- Voor zijn vrouw en kinderen zal hij blijven, wat hij 
altijd was: een zorgzame man en vader. Ons ge
loof immers leert ons: Hij is niet dood ~ maar leeft! 

- Zingend moge hij Gods lof blijven verkondigen zo
als hij ook hier zo graag deed o . a. als directeur 
van het Drieëenheidskoor in zijn geboorteplaats. 

- Dat hij vanuit Gods Licht ons op onze levensweg, 
die soms zo donker kan zijn, blijve begeleiden. , 




