
Heer, blijf bij ons 
want het wordt avond. 





In dankbare herinnering aan 

Johannes Hekkert 

weduwnaar van 
Hermanna Johanna Middelkamp 

Zijn geest was helder 
tot het laatste toe. 

Zijn lichaam kon niet meer 
het was zo moe. 

Wij hielden je hand vast 
tot het einde kwam 

en de andere hand het van ons overnam. 

Hij is geboren op 26 augustus 1915 en over
leed, voorzien van het Sacrament der Zieken, 
op 6 december 1995 te Hellendoorn. De ge
zongen Uitvaart was op zaterdag 9 december in 
de St. Sebá'stianuskerk te Hellendoorn, waarna 
hij op het R.K. Kerkhof aldaar ter ruste is ge
legd. 

Iets wat vader zag, dat kon hij maken. Tekenin
gen had hij njet nodig. In het hout zag hij al de 
lamp, het lijstje, de molen. De tuin wist hij te 
bewerken tot een vruchtbare en bloeiende ak
ker. Maar meer nog dan de dode dingen en het 
stille groen ging zijn belangstelling uit naar de 
levende mens. Zo wist hij altijd wijze raad te ge-

ven. Als het er op aan kwam, dan had hij ook 
gelijk. Zorgzaam was hij voor zijn gezin, een 
harde werker, gedreven en plichtgetrouw. Na 
het vroegtijdig overlijden van moeder was het 
voor hem dan ook vanzelfsprekend om door te 
gaan met de zorg voor de kinderen. Met de 
hulp van Marijke is hem dat ook gelukt. Hij 
hielp ons voort, had met ieder een duidelijke 
warme band en zorgde dat het ons aan niets 
ontbrak. In Riek van Gurp trof hij een lotgenote, 
vroeg weduwe, die veel voor hem ging beteke
nen. Ze begrepen elkaars gevoelens en vulden 
elkaar aan. Haar kinderen konden ook op zijn 
warme belangstelling rekenen en voor de klein
kinderen werd hij vanzelfsprekend opa. 
Zijn tachtigste verjaardag werd zijn laatste, hij 
leefde er intens naartoe en beleefde hem vol 
overgave met ons mee. Daarna werden de te
kenen van zijn ziekte steeds duidelijker. Zijn 
ziekbed heeft niet lang geduurd. In gelovig ver
trouwen en in alle rust en in vrede is hij van ons 
heengegaan. Verdriet vervult ons om zijn heen
gaan. We zullen je missen vader, opa, Johan. 

Dankbetuiging 
Wij danken u van harte voor de blijken van me
deleven rond het overlijden en afscheid nemen 
van onze vader. 

Familie Hekkert 


