


Ter gedachtenis aan 

PATER FRANS HEIJNIS 
assumptionist 

Hij werd geboren te Alkmaar 
op 6november1919, legde zijn eerste geloften 

af op 23 september 1941 en werd 
priester gewijd op 18 april 1948. 

"God, laat mij in uw handen als een kind 
geborgen en veilig zijn." 

Woorden van Frans zelf die uitdrukken hoezeer 
hij zocht .thuis" te zijn èn waar het uiteindelijk 
voor hem te vinden was. 
Hoewel we het zagen aankomen is hij - toch 
nog onverwacht - voorgoed in deze veilige rust 
binnengegaan. Wij gunnen hem deze bevrij
ding, maar ons blijft de leegte en het gemis. 
Nu hij er niet meer is. komt zijn beeld ons 
scherper voor de geest. 
Als jong priester enthousiast gestart met het 
onderwijzen van de jeugd, heeft hij later heel 
wat jaren zijn energie en beste krachten daar
aan gewijd. Met de gave van het woord heeft 
hij zich ingezet om de goede boodschap te 
verkondigen in zijn lessen en radio-voordrach
ten. 
Gemakkelijk had hij het echter met, want hij 
liep vaak op zijn tenen om aan de verwachtm-

gen van anderen te voldoen. De angst daarin te 
falen, bezorgde hem vaak perioden van neer
slachtigheid. Bij zijn zoeken naar menselijke 
warmte en nabijheid, was hij bang zich erin te 
verliezen, zich te binden en zo hield hij door zijn 
geslotenheid mensen op een afstand. Dit was 
voor hem oorzaak van veel teleurstelling en 
eenzaamheid. 
Veel hiervan heeft hij in het geschreven woord 
tot uitdrukking gebracht. Daaruit spreekt ook 
zijn geloof dat hem de kracht gaf zijn moeilijke 
weg te gaan bij een gestadig afnemende 
gezondheid, die hem het woord onmogelijk 
maakte. 
Daarom ook van harte onze bede: "Laat nu, 
Heer, op uw woord, uw dienaar heengaan in 
vrede" en geef hem de rust bij U, die hij 
verdient, die hij zo verlangde. 

Voor uw meeleven met ons en uw aanwezig
heid bij de uitvaart en begrafenis van Frans. 
zeggen wij U onze oprechte dank. 
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