
Ter herinnenng aan 

Johannes Hubertus van Heesch 
John 

Hij werd geboren 
op 4 december 1938 te Venlo en overleed 

op 26 mei 2000 te Enschede. 

Het was allemaal zo mooi! Al enkele jaren in een 
seniorenwoning en nog niet zo heel lang in de 
Vut Genietend van dit stuk leven na de zestig, 
samen met Luus. mèér tijd voor Zijn kinderen en 
kleinkinderen en voor zijn hobbies, met de auto 
er op uit, wandelen en vooral voor de voetbal, 
om in een goede lichamelijke conditie te blijven 
en ook om zijn leven gedragen te weten in socia· 
Ie contacten. Zijn vrienden· en kennissenkring 
was groot. hij hield van plezierig bij elkaar zijn en 
dat hebben we speciaal mogen ervaren enkele 
weken geleden toen John en Luus hun veertig 
jarig huwelijksfeest vierden. Een groots feest 
waar grote vriendschap en diepe dankbaarheid 
te proeven was. 
In diezelfde feeststemming ging het echtpaar 
voor een weekend naar Trier, een cadeau van 
hun kinderen, die precies wisten waar ze hun 
ouders veel plezier mee konden doen. En dan 
weer terug naar Enschede, weer lekker doorgaan 

samen. -genietend· met in de nabije toekomst 
nog het huwelijk van zijn jongste zoon. En 
natuurlijk doorgaan met de sportbeoefening op 
het voetbalveld op de avonden die daarvoor 
gereserveerd waren en waar hij zich kon uitleven! 
Daar stond zijn hart stil en stapte hij uit het leven. 

John. meestal gingen we samen naar het voet· 
balveld. zoals we alles samen gedaan hebben. 
Het waren 40 jaar van samen zijn. samen zorgen, 
samen bepraten en samen genieten. Maar deze 
keer was ik er niet bij. Onbegrijpelijk en erg hard. 
Je aanwezigheid is zo geweest dat die -ook na 
de dood· niet weg te denken is. Bedankt' Ik kan 
je hand niet vasthouden bij het verder gaan, 
maar ik weet zeker dat je bij mij blijft. 

Lieve pa, schoonpa en opa, we zijn blij dat we 
samen het 40-jarig jubileum van jullie huwelijk en 
van ons famHieleven hebben mogen vieren. Dat 
was toch een kroon op je zorgen en op je vriend· 
schap met ons. We waren veel samen. ook bij 
het voetballen. In alles zullen we je erg missen, 
vooral omdat je zo plotseling bent heengegaan. 
We onderstrepen onze dank, die we enkele 
weken geleden op het 40-jarig feest hebben uit· 
gesproken. Wij gaan verder met jou nabij in onze 
herinnering. 

Mevr. LC.M. van Heesch-Jansen 
kinderen. kleinkinderen en Kim 


