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Hein werd op 31 juli 1923 te Tubbergen geboren. Hij 
overleed thuis, enkele dagen nadat hij gesterkt en 
getroost was door het H. Sacrament der Zieken op 
7 september 1999. Na een gezongen uitvaartdienst 
op 11 september in de parochiekerk van de 
H. Pancratius te Tubbergen, hebben wij zijn lichaam 
aldaar op het parochiekerk te rusten gelegd. 

Hein werd geboren op "Erve Baasdam" als jongste 
van een gezin met vijf kinderen. Op jonge leeftijd 
vond hij werk bij de voormalige ABTB in Almelo. 
Jarenlang ging hij op zijn fiets en later met zijn brom
fiets trouw naar zijn werk. Pa heeft altijd hard 
gewerkt en maakte vroeger lange dagen. naast zijn 
werk was er immers ook de dagelijkse arbeid op de 
boerderij.Alhoewel hij voor zichzelf zuinig leefde, had 
hij voor zijn gezin alles over. Doordat pa vroeg in de 
VUT kon, kreeg hij meer tijd om zijn geliefde hobby's 
nog meer inhoud te geven. Zijn kleinvee was zijn lust 
en leven. De groententuin werd zorgvuldig bewerkt. 
geen van ziin kinderen ging ooit met lege handen bij 
hem weg. Ook kon hij genieten van de fietstochtjes 
en wanaelingen door de natuur die hij vanaf zijn huis 
menig zondagmorgen ondernam. Met zijn broers en 
zus had hij een goede band. Elke zonda~ troffen zïl 
elkaar bij het koffie drinken na de H. Mis. Pa heeft vee 

verdriet gehad toen zij kort na elkaar in 1980 stier
ven. Toen in september 1997 zijn broer Jan stierf, 
voelde hij duidelijk dat hij de laatste van de generatie 
was. Pa was blij en dankbaar dat hij ziin '«>-jarige 
huwelijksfeest in bijzijn van gezin en vrienden kon 
meemaken. Hij was geen man die graag op de voor
grond stond, blij met de gewone dingen en aandacht 
voor zijn gezin. Nooit vergeten we zijn laatste ver
jaardag waar hij vanaf zijn ziekbed de kleinkinderen 
verrast heeft met een huifkarretje naar de speeltuin. 
Pa had veel belangstelling voor het wel en wee van de 
ander. Een rondje ronëlom het erf was een vast 
onderdeel, als hij ergens op bezoek was of zelf 
bezoek ontving. De laatste tijd werd zijn gezondheid 
minder en wer<l pa zwaar op de proef gesteld. Hij was 
tevreden omdat zijn gezin een hechte band vormt en 
Johan's nieuwe huis een goed onderkomen voor ~ 
is. Hij wist dat alle dingen goed geregeld waren. H11 
wilde niemand tot last zijn en was blij en dankbaar dat 
hij thuis door zijn eigen vrouw tot het laatste toe 
prima verzorgd werd. 

Pa was een fijne man die in vertrouwen het geloof 
beleefde. Nu hij gestorven is willen wij bidden dat hij 
vanuit de hemel voor ons een blijvende steun mag 
zijn. 
Een lege plaats blijft achter, maar in dankbare herin
nering zal pa blijven voortleven. 

Voor al uw blijken van belangstelling tijdens ziekte en 
medeleven ondervonden na het heengaan van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u 
oprecht dank. 

Marie Schröder - Sand 
kinderen en kleinkinderen 
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