
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Hendrikus Gerardus Johannes 
Burink. 

Sinds 14 april 1937 zeer gelukkig ge· 
trouwd met 

Aleida Berendina Weijering. 

Hij werd op 2 april 1909 te Losser 
geboren. 
Plotseling is hij van ons heengegaan 
op 13 februari 1989. Na de Eucha 
ristieviering op 16 februari hebben wij 
hem te rusten gelegd op ons parochie· 
kerkhof in Losser. 

Totaal onverwacht is er een leegte 
ontstaan. 
Na erge hartklachten enige jaren ge. 
leden, herstelde hij echter weer goed. 
Hij werd weer de man die hij altijd 
was geweest, maar ook wilde zijn ; 
optimistisch van karakter, een hele 
leuke opa voor zijn kleinkinderen. 
Na zijn pensionering, 20 jaar geleden, 
heeft hij samen met zijn vrouw echt 
mogen genieten van de oude dag. 
Bu1ten werken in de tuin was zijn lust 
en werkelijk zijn leven. Hij voorzag 

alle kinderen en hun gezinnen van 
groente en hij maakte er geen geheim 
van dat niemand het zo goed kon als 
hij ; het was een genoegen om naar de 
tuin te kijken. 
In alles was hij een zorgende echtge· 
noot en vader : zijn vrouw en kinderen 
zouden het goed hebben. En ze heb
ben samen mogen zien dat ze het goed 
hadden. Mateloos genoten ze van de 
goede band onder elkaar. Dat samen
ZIJn zal ons ook helpen verder te gaan, 
zonder hem. Z1jn goede voorbeeld mo
ge ons tot leidraad worden. Zo zul
len wij als levende herinneringen aan 
hem elkaar tot steun zijn om de leegte 
te vullen die hij achter laat. 
Als gelovige mensen leggen wij hem 
vol vertrouwen m de handen van God 
zelf, die zal zijn leven voltooien. 
Rust in vrede, vader. Tot bij God, 

Uw meeleven de laatste dagen, uw 
aanwezigheid bij de uitvaart en begra. 
lenis hebben ons heel goed gedaan. 
U was een echte steun voor ons. 
Wij zijn u oaar zeer dankbaar voor. 

A. 8. Burink-Weijering 
kinderen en kleinkinderen 


