
Met veel liefde en dankbaarheid 
blijven we denken aan 

Hermannus Johannes olde Heuvel 

Weduwnaar van Gesina Wipper. 
Eerder weduwnaar van Berndrna Wijering. 

Hij werd geboren op 4 december 1921 
te Overdinkel en overleed op 6 januari 2001 in 

het ziekenhuis te Enschede. 
Na de Eucharistieviering op donderdag 

11 januari hebben we hem te rusten gelegd op 
het R.K. kerkhof te Losser. 

iedereen dacht dat hij zijn ziekte de baas was 
geworden. We keken alweer samen naar de 
toekomst maar helaas .. .. 
Volkomen onverwacht moeten we afscheid 
nemen van onze pa, schoonvader en opa. Pa 
was een eenvoudige en zeer gelovige man. 
Zijn leven kende vele tegenslagen. 
In 1956 overleed zijn eerste vrouw en bleef hij 
achter met 5 kleine kinderen. In deze tijd 
bouwde hij ook nog een nieuw huis, daarbij 
gesteund door zijn familie. 
In 1986 kwam hij opnieuw alleen. Toch had hij 
een rotsvast vertrouwen in zijn geloof. Zo 
kwam hij er steeds weer bovenop. 
Wie had gedacht dat hij het potje ging koken, 
groente inweekte en leverworst maakte. Alwie 
werd goed verzorgd. 

Meer dan 70 keer bezocht hij de Gerardus
processie in Overdinkel. 
Pa genoot ervan als op zondagmorgen de kin
deren en kleinkinderen bij hem op bezoek 
kwamen. 
Hij interesseerde zich voor alles wat om hem 
heen gebeurde, had een heel eigen mening 
over diverse zaken en liet dat vaak ook duide· 
lijk merken. 
Pa was een trouw mens. iedereen kon op hem 
rekenen, van hem kon je alles krijgen. Nooit 
deed iemand vergeefs een beroep op hem. 
Hij hield ontzettend veel van zijn tuintje en 
wilde elk jaar de eerste zijn die de tuinbonen 
oogstte. De kroppen sla die hij elk jaar ver
bouwde, kwamen bij velen op tafel. 
Delen dat kon hij als geen ander. 
Hij deelde niet alleen in vreugde maar ook in 
verdriet. Een zieke kon altijd rekenen op zijn 
bezoek, nooit vergat hij iemand die het moeilijk 
had. 

Pa, je was een goede vader, schoonvader en 
opa. Een voorbeeld voor ons allen. 
Heel erg bedankt voor je zorg en toewijding, 
we zullen je heel erg missen. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij 
zijn uitvaart en begrafenis zijn wij erg dank· 
baar. Uw steun deed ons erg goed. 

Kinderen en kleinkinderen 


