


t 
'n Dankbare en fijne herinnering aan 

ROBERT HEERINK 

Robert werd geboren op 5 februari 1970 te 
Oldenzaal. Met zijn zusje Ingrid werd hij vol 
zorg en met veel liefde grootgebracht door 
vader en moeder in hun huis aan de Denekam
perstraat. Toen zich bij Robert een ernstige 
ziekte openbaarde en verpleging in een zieken
huis noodzakelijk was, bracht hij enkele we• 
ken door in Ziekenzorg te Enschede. Daar 
ontving hij ook het Sacrament van de Zieken. 
Op woensdagmiddag 6 november 1985 is hij 
gestorven. Wij hebben afscheid van Robert ge•. 
nomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Drieëenheidskerk te Oldenzaal, waarna we 
hem begeleid hebben naar zijn laatste rust• 
plaats op het kerkhof. 

*** 

Robert was 'n echt jong; hij hield van mensen, 
hij amuseerde zich met dieren, hij trok naar 
buiten en hield van skelteren. Zo stond hij in 
het leven; met iedereen bevriend, bezorgd op 
zijn tijd en altijd aktief. Hij was zo eerlijk als 
goud en maakte van zijn hart geen moordkuil; 
wat hij kwijt moest vertelde hij ook. Tot op 

zijn ziekbed was hij vol aandacht voor vader 
. en moeder en voor zijn zusje Ingrid, die hem 
heel vaak kwam opzoeken. Ook oma en oom 
Jannie waren zijn beste vrienden. Robert hield 
van knutselen aan auto's en motoren. Daarom 
leerde hij voor auto-monteur op de L.T.S. En 
daar voelde hij zich thuis. Vanzelfsprekend 
heeft iemand met zo'n karakter fijne relaties; 
met vrienden, met mensen om hem heen, met 
de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Vanaf 
zijn ziekbed heeft hij veel getelefoneerd; want 
kontakt wilde hij houden. Aan dit jonge leven 
is nu een einde gekomen. Wij zitten met onze 
vragen, waar we zo maar niet een antwoord 
op krijgen. Als gelovige mensen komen we el· 
kaar in deze moeilijke dagen tegemoet. En we 
weten, dat Jezus eens gezegd heeft; wie eerlijk 
en hartelijk in het leven staat, zal eeuwig leven 
hebben. Dat leven gunnen we Robert van har
te. Wij weten, dat hij zich bij God thuis zal 
voelen en dat hij daar vrede en rust zal ken
nen. Diezelfde God vragen wij om steun en 
troost voor ons die achterblijven. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en uw meeleven na het overlijden 
van onze onvergetelijke zoon, broer, klein• 
zoon en neef, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

F.J.M. Heerink 
M.H. Heerink-Olde Hanhoff 

Ingrid, oma en oom Jannie 


