
In dankbare herinnering aan 

WILHELM JOHANN BERNARD 
~ ~~ (. MARIA HEUBACH 
-iîfj werd geboren op 15 augustus 1915 

te Enschede en overleed aldaar in het 
ziekenhuis De Stadsmaten, gesterkt 

door het Sakrament van de ziekenzal
ving, op 18 juli 1988. 

De H.Eucharistie bij zijn uitvaart werd 
gevierd in de St.Jacobuskerk te 

Enschede, op 22 juli d.a.v., waarna de 
crematie te Usselo. 

Het leven van deze rustige, vriende
lijke man is een afwisseling geweest 
van vreugdevolle en verdrietige 
tijden. 

Kenmerkend voor hem was zijn inzet 
voor anderen: daarvan heeft zijn 
Moeder in haar laatste jaren mogen 
profiteren, toen hij zich wijdde aan 
haar verzorging. 

In zijn werkzame periode als elec
tromonteur was hij een goede kame
raad voor zijn kollega's en maakte 
zich veel vrienden. 

Maar het meest voelde hij zich thuis 
bij zijn familie, voor wie hij een zeer 
geliefde broer, zwager en oom was. 

Hij beleefde intense vreugde aan de 
kleinkinderen van zijn twee broers en 
mocht zich zo met al len verbonden 
weten. 
Grote verbondenheid kende hij ook 

met verschillende vormen van sport 
en met Gods natuur, en door veel te 
reizen kon hij zijn belangstelling 
uiten voor de cultuur van vele landen 
in Europa. 
Heel dankbaar was hij voor alles 

wat vooral zijn schoonzus in 'n kwart 
eeuw voor hem gedaan heeft: daar
door kon hij zich in alle opzichten 
geholpen voelen. Vooral het .laatste 
halfjaar van zijn leven, waarin de 
ziekte steeds meer zijn krachten on
dermijnde heeft de liefderijke verzor
ging van 
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haar, hem steun en verlich
ting gegeven. - Hiervoor toonde hij 
zich ook altijd zeer dankbaar. 

Mogen hem nu na deze moeilijke tijd 
van veel lijden. de rust en liefde ge
schonken worden in Gods Vaderhuis. 

Voor uw meeleven na het overlijden 
van onze broer, zwager en oom zijn 
wij U zeer dankbaar. 

FAMILIE HEUBACH 


