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Met veel liefde 
willen wij blijven denken aan 

Hendrik Casper Heinink 

echtgenoot van 
Catharina Hendrika Terdenge 

Hij werd geboren 
op 19 juni 1924 te Oldenzaal en is 

op 7 december 2005 te Hengelo overleden. 

iedere vrijdagavond op de fiets naar 
Oldenzaal om samen met zijn vader en moe
der en broers en zussen te kaarten. Het was 
zijn grootste hobby, evenals zijn liefde voor 
vogels. 

Maar het állerliefste was hem zijn gezin. In de 
verkeringstijd heeft hij er heel wat afgefietst 
om Tinie ook maar éven te zien. En wat wás 
hij blij toen Rita kwam! En wát verdrietig toen 
ze met Hans naar Oss ging verhuizen. Maar 
samen met Tini ging hij er vaak logeren en zo 
bleef het toch nog een mooie tijd. 

Ze stonden ook als eerste op de stoep toen 
de kleinkinderen kwamen. Z'n vreugde kon 

niet op! Toen ze konden lopen, samen met 
hen naar het park om de eendjes te voeren. 
Als ze kwamen, was dat een vast ritueel. 

Ook van de bruiloft van Esther en Albert heeft 
hij genoten en toen 'klein'n ' Alex kwam, kwa
men alle bezoekjes aan het park weer naar 
boven. Helaas heeft hij dit met 'klein'n' Alex 
niet meer kunnen doen. Zijn gezondheid was 
zo zeer verslechterd dat dit niet meer lukte, 
maar hij genóót als Alex er was! Hoe ziek hij 
vaak ook was, zijn kind, kleinkinderen en ach
terkleinkind fleurden hem helemaal op. 

Ondanks alle ziektes die hij heeft gehad, 
hoorde je hem nooit klagen; hij wilde een 
ander niet tot last zijn. Dit tekende hem: altijd 
voor een ander klaar staan, maar nooit iets 
terug vragen. 

Hij is in alle rust ingeslapen en van alle pijn 
verlost. Wij zijn blij voor hem. 

Tinie 
Rita en Hans 

Danny en Gerhard 
Esther en Albert, Alex 
Bernadette en Gökhan 
Alex 


