
Deze gedachtenis moge U de herinnering 
levendig houden aan 

JOHANNES ANDREAS HEEREAART 
Hij werd geboren 14 •ugustus 19 17. Na een blijde 
en goede jeugd thuis tr<>d hij in het huwelijk met 

f-NNIE POELEN 
op 23 november 054. Uit hun beider liefde werd 
na vele jaren een dochtertje Sylvia geboren, waar
door hun beider vreugde onuitsprekelijk werd. 
Hel<>as werd hun geluk vertroebeld, doordat een 
ongeneeslijke ziek te hem aantastte en voor1ien van 
het sacrament der zieken is hij. vertrouwend op 
1ijn geloof in Chrhtus ontslapen 29 januari 1969. 
Zijn lichaa m werd te ruste gelegd op het r. k. kerk-

hof te Henge lo 10) op 31 januari 1968. 

Voor jou Ann ie , en on1e kleine Sylvia, komt dit 
vroegtijdig heengaan h<tt twaar~t <oàn . We hadden 
het zo fijn en goed, terwijl d>? tl")ekomst ons zo 
blij tegemoet lachte. Helaas waren Gods plannen 
anders dan de o:-n1e. 
Toch was ik klaar voor God, omdat on1e beider 
liefde g oworteld was in het geloof. Jouw lie fde , 
Annie , haeft mij dichter gebracht bij God. Laat 
het zo goed zijn, en zoek troost in de kostba re 
erfenis, die uit onze liefde werd geboren: de 
kleine Sy lvia . En vertel haar, ah 1ij groot wordt, 
hoeveel papêl va n haar hield , en dat papa nu bij 
0 . L. Heer is , om Hem te vragen, dat Sylvia 
later goed voor mama 1al mogen 1orgen. 
Lieve vrouw, goede moeder, dierbare broers en 
1usters en gij allen, die mij op de1e wereld dier
baar waren, als familie, vrienden en bekenden, 
mijn dank voor al jullie liefde, zorg , medeleven 
en medewerken, b ijzonder ook mijn dank aan a l 
d e genen die hun vertrouwen in mij hebben gesteld 
en wiens raadsman en vertrouweling ik mocht 1ijn. 
Bij God 1al ik jullie ervoor indac htig blijven. 
Moge mijn heengaan ook voor jullie allen een ver
wijzing betekenen naar het doel van ons leven en 
werken , dat is , Gods Vaderhuis! 
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