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In dankbare herinnering aan 

Gerhard van der Heiden 

echtegenoot van 

ANNIE HUNNEMAN 

Hij is geboren op 18 januari 1926. Hij overleed 
op 21 juli 1995 te Overdinkel. Na een plechtige 
Uitvaartviering vond op 25 juli 1995 de crema
tie plaats te Usselo. 

Vader is gestorven zoals hij heeft geleefd: heel 
rustig met een glimlach op zijn lippen. 
Alle voorbereidingen voor de vakantie waren ge
troffen, maar vader is aan een heel andere reis 
begonnen en wij vertrouwen dat hij zich ook op 
deze reis heeft voorbereid. Wel enigzins bracht 
hij deze reis ter sprake, als hij zich zorgen maak
te over zijn Annie, die dan alleen achter zou 
blijven . 
Vader was een bezorgde, actieve man. Hij was 
breed geinteresseerd, de voetbal o.s.v" de vak
bond, de Ouderenbond, zijn kaartclubje hadden 
zijn interesse. 

Als kelner heeft hij menigeen, op zijn eigen keu
rige wijze wat te eten of te drinken aangeboden. 
Zijn grote liefde en zijn grootste zorg ging uit naar 
zijn kleinkinderen, hij was graag bij hen, deed 
dan spelletjes met hen en nog op de laatste dag 
heeft hij voor hun verjaardagscadeautjes 
gezorgd. 
"Wij kunnen nu nog uit een warme hand geven'', 
merkte hij op. 
Vader was altijd zorgende bezig en leefde mee 
met verlies en verdriet in de familie. 
Zijn rustige houding - "Tel eerst tot tien voor dat 
je een besluit neemt" - deed hem verstandig 
handelen, zijn rust zorgde er voor dat hij zich 
aan de situatie ondergeschikt kon maken. 
Velen malen uitte hij zijn tevredenheid: " Wat 
hebben we het toch mooi samen". Abrupt is hier 
een einde aan gekomen .... . . 
Vader bedankt voor jouw rust, jouw gene
genheid. 

Rust in vrede. 

Voor uw medeleven bij het plotseling overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie van der Heiden. 


