
Uw hartelijk meeleven met het plotselinge 
overlijden van papa en opa, zo kort na 
moeder, heeft een diepe Indruk op ons 
gemaakt. Dat is een troost en een steun. 
Hartelijke dank daarvoor. 

Kinderen en kleinkinderen 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

HENK HEINEMEIJER 
sinds 27 augustus 1985 weduwnaar van 

MARIE OUDE VELDHUIS 

Ons papa werd geboren op 6 januari 1908 te 
Oldenzaal. Zó kort na ons moeder is hij plotse
ling gestorven op 4 november 1985. Op 8 novem
ber t985 was de gezongen uitvaartmis voor hem 
in de Onze Lieve Vrouwekerk van Hengelo ov, 

waarna in Usselo zijn crematie plaatsvond. 

Ons papa, hij is niet meer. Heel plotseling is hij 
van ons heengegaan. We hadden hem nog zo 
graag bij ons gehad, maar het heeft niet zo 
mogen zijn. 
Het verlies van ons moeder viel hem zwaar, té 
zwaar. Jaren had hij voor haar gezorgd, en toen 
dat zorgen wegviel . had hij daar geen Invull ing 
voor. Hij vlei In een gat van leegte en eenzaam
heid. En alle contacten en bezoeken van ons en 
van vele vrienden konden die leegte niet opvullen. 
We moeten wel zeggen, dat hij moeder niet heeft 
kunnen missen, en dat zij hem niet kon missen, 
en dat zij hem zo spoedig geroepen heeft. 
Na moeders overlijden is papa milder geworden: 
hij kon wat meer praten over zichzelf en over 
zijn gevoelens. 
Wij zullen hem missen, zijn aandacht, zijn droge 
humor en natuurlijk zijn prachtige verhalen. 
Zijn wijze raadgevingen zullen wij nooit vergeten. 
De kleinkinderen verl iezen een leuke opa, d ie 
altijd een woord en een grapje voor hen had. 

Goede God, wij danken U nu ook voor vader, 
voor alles wat hij voor ons deed. Zoals wij bid<'en 
om eeuwig leven voor ons moeder, zo bidden wij 
nu ook: geef ons papa daaraan deel. 


