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H!j we-ct.ge,:Joren op G juni J916 te Dene
k~:~·.p. ~ï::t een kortstond'g ziekbed over
lo(:~. 11· cp G :.n:g..:s:us 1C81 te Oldenzaal, 
gesterkt doo~- het Sacrament der z;eken. 
':anuït Donckamp, waar de uitvaart ge
l,ouden :erd, is zijn lichaam overge
---~~'ht naar het cfematcrium te Usselo 
c1 1C' augustus 1981 terwijl wij geloven 
cl::.t ll'i <'ens zal herrijzen tot eeuwi"' 
leve:i. " ,, 

I'iei1 bedfrc:!::'d staa:i. we hier bij het a::'
Fchcid van onze lieve man en vader. Dit 
: .:er:.5:i.a:1 is te vroeg gekomen. l<::en aan. 
t. J r:ic:oie jaren hadden nog in het ver. 
se n:et kunnen liggen. Het heeft echter 
ll'et zo mogen zijn. 
::iJ alle drccfheid en gemis ove: heerst 
tcch èe Ca::ikbaarheid voor alles wat !lij 
~ cc.r ont: tetekend en gedaan heeft; over
l1ccrst toch de troost van een fijne her
inre1·•,·,g en het gelovig weten dat hij bi.i 
G:-d eeuwig geluk gevonden heeft. 
"Als ons aardse huis ons lichaam, afge. 
broken wordt, heef God reeds een plaats 

tereid vcor hen die E e::1 Ecfhebben ..... " 
::-'.o ze3t de liturgie steeds opnieuw. Door 
de dcod imr:ie·:s wordt het leven van de 
:·:ens wel veranderd, maa r niet ongedaan 
rrer::.&nkt. 
~.:et genegenheid en respect zullen we 
Llijven denken aan 'de:!e mens, d ie iema_~d 
\-;a::; c:n va:n te houden en dat vanWC6C 
zijn spontane goedheid en meegaandheid. 
On:fa::ks alles wat 't leven aan zorgen, 
verdriet encnzekerheden kan meebren
gen b!cc~ hij er de mooie kanten van 
::'en. H ij heeft d:epe s ,ioren van liefde, 
=:erg e::i g::edheid in het leven van velen 
:~ehtergelaten. Die dragen wij dan ook 
è!a'.:khaar ve::-der in herinnering aan hem. 

1'.1•j:1 rc-;e vrouw en kir.deren. Hartelijk 
dank voor jullie liefde en zcrgen voor 
r.:1ij . Vaartwel en tot weerziens ! 

O:ndat h 'j niet vcor z:chzelf heeft ge. 
!c"fdvertrouwen wij erop, dat hij nu leeft 
b;j de Heer. 

Eartcr~k dank voor Uw medeleven bij 
he'; cvcrlijden en uitvaart van mijn lieve 
r:-~an en 0:1::;e vader. 

Familie Heideveld 


