
Ter herinnering aan 

Paula Heitkamp - Jansen 

Paula werd op 3 juli 1907 geboren in Oldenzaal en groeide 
op in een groot, diepgelovig gezin. 
Na de kweekschool bij de Zus1ers Ursulinen in 
Maastricht werd zij onderwijzeres in haar geboorteplaa1s, 
waar ze vader leerde kennen. 
Ze trouwden in Oldenzaal op 7 augustus 1934 en 
werden verblijd met zes kinderen. 
Nadat vader in 1957 rector werd, verhuisde het gezin in 
1958 naar Zwolle. 
Vader overleed plotseling op 23 augustus 1963 en in dat 
jaar gingen ook de jongste kinderen buttenshuis studeren, 
zodat moeder vanaf dat moment alleen achterbleef. 
Nadat ze enige jaren in Udenhout had doorgebracht 
heeft ze ruim 19 jaar in Delden gewoond. 
Op 5 september 2002 is ze in het verpleeghuis Sint 
Elisabeth te Delden plotseling maar vredig ingeslapen. 
Na de kerkdienst op 10 september 2002 in Delden is zij 
bij haar man in Zwolle te ruste gelegd. 

Moeder was een sterke persoonlijkheid. In haar gezin 
nam ze altijd een centrale plaats in. Godsdienst en 
onderwijs betekende voor haar een opdracht naar haar 
kinderen. Ook werd de kinderen belangstelling 
bijgebracht voor de natuur, muziek en cultuur tot aan 
haar laatste levensdagen toe. Ze was trots op de studie
resultaten van haar kinderen en kleinkinderen. 
Ze had belangstelüng voor al degenen die haar opzochten 
en onderhield die contacten ook met talloze brieven en 
bijgevoegde artikelen uit kranten en tijdschriften. 
Dankzij haar vele boeken en al haar interesses kon 
moeder heel goed omgaan met het alleen zijn. 
De sympathie voor - en de ondersteuning van - het 
apostolaat en de derde wereld zijn voortdurend groot 
geweest. Ook bleef zij de politiek In binnen- en buiten
land tot het allerlaatst volgen. 
Naarmate haar lichamelijke conditie slechter werd moest 
zij noodgedwongen steeds meer van haar zelfstandig
heid, onafhankelijkheid en privacy prijsgeven. Moeder 
was dankbaar voor de liefdevolle verzorging in de laat
ste jaren. Ze stelde elk bezoek en elke attentie zeer op 
prijs. 
Haar toenemende benauwdheid, de ernstige ziektes van 
enkele van haar dierbaren en het moeten loslaten van 
haar kinderen, hebben haar de laatste maanden voort
durend zorgen gebaard. Gelukkig is haar een nare doOd 
bespaard gebleven. 
Moge zij nu voor altijd meezingen met de engelen in het 
licht waarnaar zij zo vurig heeft verlangd. 

De kinderen 


