


t In dierbare herinnering aan 

Joop Heerink 

Joop werd geboren op 19 maart 1920 in de Zoeke 
te Losser. Hij was de oudste van 8 kinderen en zijn 
jeugd speelde zich af in de zware crisisjaren. On
danks de moeilijke tijd heeft hij een fijne jeugd ge
had waarin hij veel buiten speelde met zijn jongere 
broers en de kinderen uit de buurt. 
Na zijn schooltijd ging hij aan het werk in de 
textielindustrie . Hij had graag door willen leren en 
had daar ook zeker de verstandelijke vermogens 
voor, de hoofdonderwijzer is zelfs nog met zijn 
ouders wezen praten, maar helaas het kon niet. Er 
was geen geld. 
In een textielfabriek in Nordhorn heeft hij Annie, 
zijn vrouw, leren kennen. Tussen de weefgetouwen 
is de liefde tussen hen ontsproten. 
In 1946 meldde hij zich als vrijwilliger, evenals 
zijn twee jongere broers, voor de politionele 
acties in Nederlands Indië. Hij zat daar bij de 
commandotroepen en was parachutist. In 1949 
keerden de gebroeders Heerink ongedeerd terug 
in Losser, tot grote opluchting van hun moeder. 
Hij trouwde met zijn Annie in 1952 en ze kregen 
4 kinderen. 
Joop is altijd erg sportief geweest. Op jonge leeftijd 
voetbalde hij al in het eerste van KVV Losser. Hij is 
altijd, met een kleine onderbreking, lid gebleven en 
was geruime tijd het oudste lid van de vereniging . 

Hij hield ook veel van fietsen en samen met zijn 
vrouw heeft hij vele tochtjes gemaakt door het 
mooie Twentse land. Ook hadden ze samen een 
moestuin waar hij tot op hoge leeftijd nog zelf het 
"land om maakte" . Met liefde werden vele soorten 
groenten verbouwd die dan na de oogst werden 
uitgedeeld onder de kinderen, familie en vrienden . 
Zijn allergrootste hobby was lezen. Hij las meerdere 
romans per week en vele kranten. 
De Volkskrant op zaterdag was zijn highlight van 
de week. Hij wist dan ook veel. Van politiek, andere 
landen en culturen, je kon het zo gek niet bedenken 
of hij was er van op de hoogte. 
Tot op hoge leeftijd is hij lichamelijk en geestelijk 
gezond geweest maar het laatste half jaar werden 
vooral zijn geestelijke vermogens snel minder. De 
laatste weken van zijn leven heeft hij doorgebracht 
in het verpleeghuis omdat het niet meer mogelijk 
was om thuis te wonen. 
Vrijdag 1 februari is hij overleden. Ook zijn lichaam 
gaf het toen op. 
We zijn verdrietig dat hij niet meer in ons midden 
is maar dankbaar voor het lange rijke leven dat hij 
heeft gehad en durven met zekerheid te zeggen dat 
dit ook voor hem geldt. 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling en 
uw medeleven. 

Annie Heerink-Damhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


