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ALEIDA JOSEPHINA HEITKAMP 

Hij werd 15 maart 1898 te Hengelo 
geboren. Hij ontving geheel bewust 
op 29 maart 1984 het Sacrament van 
de Zieken; is vrij plotseling in het 
Verzorgingstehuis St.Jozef te Delden 
overleden op 3 april 1984. 
Om recht te doen aan zijn liefde, 
zorg en menslievendheid, hebben we 
op vrijdag 6 april d. a.v. afscheid 
van hem genomen tijdens de Eucha
ristieviering in de Kapel van het 
Verzorgingstehuis St.Jozef te Delden. 
Door crematie te Usselo op 6 april 
hebben we zijn gestorven lichaam 
aan de aarde teruggegeven. 

Wanneer ons aardse huis, ons lichaam, 
afgebroken wordt, heeft God al een 
plaats klaar gemaakt in zijn hemel
se woning voor hen, die Hem lief
hebben, om daar voorgoed te wonen. 
Want door de dood wordt ons leven 
wel veranderd, maar niet ongedaan 
gemaakt. 
Dat is één van die troostrijke en 
hoopgevende gedachten uit de litur
gie van de Kerk, als zij op de grens 

van aards leven en sterven afscheid 
neemt van haar mensen en hen met 
haar gebeden begeleidt naar de over
zijde van de aardse horizon, naar 
het eeuwig leven. 

In dat geloof heeft hij ruim 40 jaar 
lang met zijn zeer geliefde vrouw 
zich uitgesloofd voor zijn groot ge
zin. Hij was een liefdevolle man en 
vader, die geen zorg en werk teveel 
was, als het ging om zijn vrouw en 
kinderen. Hij pakte in de crisisja
ren dan ook alles aan, wat hij maar 
kon krijgen om zijn gezin behoorlijk 
te onderhouden. Daarbij zette hij wel 
-omdat hij in hart en nieren een 
militair was- de puntjes op de i. Hij 
zei dan wel, dat dat vanuit de wel
levendheid zo paste! Hij vond de 
kracht daartoe in zijn geloof. Daar
om ook, dat hij zoveel mogelijk de 
dagelijkse Mis hier bijwoonde, om 
voor zijn kinderen en kleinkinderen 
de zegen af te smeken. Want hij leef
de met het wel en wee van zijn kin
deren en kleinkinderen mee. 

Heer, geef hem nu het leven 
in vrede met U. 

Onze oprechte dank voor uw belang
stelling en medeleven. 

fam. Pieper 




