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JOHANNES VAN DER HEIDEN 
echtgenoot van Mina Maria Meijer 

HiJ werd aeboren in Lossar op Z7 februari 1900. 
Gesterkt docr de zalvln;i der ZlC'~en. is hij ge
s erven in bet Dmke:ziekenhuis te Loaer op 
J februari 1970. Nn non EucharlSnevioring m 
de St. Ma.rtinuskerk hebben z:1n f&mWe'eden op 
woell.Sdag 4 febr. hem te ruste gelegd op het 
katholiek kerkhof In Losser, in 9elovi9 v"rtrou-

wen op Jezus' belone van OJX:.>ndmg 
en eeuwilJ leven. 

leder mens hunkert na:ir hot loven. Zo ook or
ze di"rbare echtgenoot en v3der, dio docr de 
Heer werd opgeroepen. HIJ waa r.o qoed en 
hartelijk voor ons. Ool: ·,·;ilden wij bem n09 zo 
qraag in ons midden houden. 
Zo klmkt ons het woord van St. Paulus wat on
werkelijk in de oren: Ik vEirlang ernaar ontbon
den te worden en met Chnatua te ziin. 
Maar 1uist Paulus, de geloviqe, de bekeerling, 
had ervaren wat het b•tekent, de Heer te ont
moeten . 
Deze Heer heeft immers 6na leven geleefd , 
6nze ziekten gedragen, is ónze dood gestorven. 
Maar is ons ook voorgegaan in de Opstanding 
Die levende Heer, die verheerlijkte Heer had 
Paulus ontmoet op de weq naar Damascus. 
Mogen ,,.,;j als troost m dit afscheid v•m de ge
lovige Paulus aannemen, dat de !leer een vroug
de bereidt voor zi1n yetrouw;n, zo geweldig 
groot, dat wij hat haast niet kunnen voorstel'en. 
Heer Jezus, geef aan or.zo di~rbare gestorve~e 
die vreugda van het eeuwi<J leven, die h1J in 
zijn geloof van U verwachtto. 

Dt uk : de Lan<ie - Lcsser 

Voor uw belangstellir.g welke u be
toonde na het overlijden van mijn in
nig geliefde man en onze lieve vader 
behuwd- en grootvader 

Johannes van der Hmden 
betuigen wij onze innige dank. 

M. M. van der Heiden- Meijer 
kinderen. behuwd- en kleinkinderen 

Losser 4 februari 1970 


