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Ter gedachtenis aan 

GERARD OLDE HEUVEL 
()p 29 juli 1933 wnd bij ~eboren in o,"rdinkel. In 
de kraeb1 van zijn JO ·ft• leven door een ernstige nek· 
te overvallen. onn-illi hu m november 1962 bet Sa
CYameut nn do Zieken. Vur maanden later, op 14 
apr.! 1963, OHrlc..-d hij in bet St. Joseph ziekenbu1• 
te Enschede. ZiJn lichaam legden l\ij te ruste op 18 
april d.a v. op het kathoheke kerkhof in Overdinkel 

Op Eerste Paosda11 Is Gerard van ons heengegaon. 
Op de dag, waarop wij Jaarlijks heel bijzonder Chris· 
tus' OpSlandin~ tot bel Nieuwe Leven gedenken, heeft 
rle Heer hem uit zijn lijden verlost en geroepen tot 
dit Nieuwe Levtn. 

Een ernstige Liekte hedt dcie jongen, sterk van li· 
cha&m. karakter en wil in weinige maanden tijds ge
veld. 1-!et bral dit leven ar. dat in onze ogen 110g 
maar pU goed begonnen was. Altijd opge"·ekt van 
humeur · idfs al de 11.d dat bu ziek was - S1ond hij 
in lijn geboorteplaats bekend als een sympathieke en 
6jne ,·enL \'an nanue met een gezond verstand ~. 
ga.Ud. wildo bij vooruit 10 het leven en bouwde hij 
eocYgiek en met luc:c:et aan zijn toekomst. Maar daar
naast hield hij van ru•I en 1tilte en die vond hij in 
d> om~ov1n~ van ZIJD ouderlijke woning. Oihn1l1 
.orns vroeg in de morg"n trok bij dan ook de natuur 
in. AltiJd, tot het laa tst v•n tijn leven, was hij be· 
1orgd voor 7\in ouders de liefhebbende broer, de har· 
telijke vziend. 

Dierbare OuJers, Ik dank U beiden voor de goed· 
heid en zorg, waarmee U me steeds hebt omringd 
Veel hebt U 11ebeden voor mij . Wee~ dat het niet te· 
vergeeft is aowcest. Broere en i.usters, mijn vriend 
F rans en allen die mtt mij mee hebben geleefd, har· 
telijk dank voor Jullio goedheid. 

HEER GEEP HE\! DE EEUWIGE RUST. 
Onze Vod.r Wee• Gegroet 


