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Na de H. Eucharistieviering op 1 oktober in de 
O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkranskerk 

te Glanerbrug hebben wij zijn lichaam te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Na een werkzaam en actief leven, met zorg voor 
hen die hem lief waren, met veel aandacht voor 
anderen is in vrede van ons heengegaan mijn 
man, onze vader en opa. 
Herman Heskamp was een sociaal bewogen en 
zorgzame man. Dit kwam tot uiting in zijn werk bij 
de OCW, waar hij voorvechter was voor rechten 
en voorzieningen voor zijn medewerkers. 
Onrecht kon hij niet verdragen, hij was recht door 
zee. Soms kon hij ook uit zijn slof schieten. . 
Actief was hij o.a. in de ouderen-vakbond, de v1s
club, de Centrale Volks Bank en aan vele men-

sen verleende hij hand- en spandiensten, waar 
menigeen gebruik van maakte. .. .. 
Voor zijn parochiekerk stond h1J ook alt1Jd klaar. 
Jarenlang als collectant en ruim 11 jaar als mis
dienaar bij rouw- en trouwdiensten. 
Zijn grootste hobby's waren vissen en kaarten. 
Voor Pater Saris, heeft hij veel goeds gedaan, 
o.a. collectes, brillen verzamelen en pakketies 
sturen naar de Missie. 
Herman was een heel gelovig mens, menig be
devaart heeft hij met zijn vrouw naar Lourdes 
gemaakt. . . 
Zijn en haar leven kenden ook dieptepunten, die 
zeker hun sporen hebben achtergelaten. .. 
Maar ook mooie momenten hebben ZIJ samen 
gedeeld. __ 
Zijn gezin was erg belangnJk voor hem_._ __ 
Zijn kinderen moesten het beter knJgen dan h1J 
zelf. 
Als opa was hij gek met zijn kleinkinderen, die 
hem zullen missen. 
Wij hopen dat hij nu eindeloos gelukkig is bij God 
en bij hen die hij liefhad. 

Voor uw belangstelling betoond na het overlij~en 
van mijn man, onze vader en opa zegen WIJ u 
dank. 

Maria Heskamp - Mersmann 
Kinderen en kleinkinderen . 


