
In dankbare herinnering aan 

Antonius Willem Heerink 
echtgenoot van 

Hermanna Arnolda Maria Wilke 
Hij werd geboren op 8 maart 1907 te 
Losser en overleed na een langdurige 
ziekte, gesterkt door het Sacrament 
der zieken, in het Z iekenhuis "De Stads
maten" te Enschede op 31 juli 1987. 
Bij zijn uitvaart werd de H. Eucharis
tie gevierd in de St. Pauluskerk te En
schede op 4 augustus d.o.v" waarna 
de begrafenis volgde op de Oosterbe
graafp laats alda~ 

Samen met zijn vrouw, met wie hij 50 
jaar gelukkig getrouwd is geweest, heeft 
hij een gezin gesticht, waarin de vier 
zonen en vier dochters het zorgende 
middelpunt waren van hun ouders. Zij 
werden ook de blijde grootouders van 
18 kleinkinderen. 
Het leven van vader is een zeer ar
beidzaam leven geweest. Hij heeft eerst 
lange dagen moeten maken in harde 
arbeid in de textielfabrieken, waarbij 
zijn gezondheid toen reeds veel te lij 
den heeft gehad. 
Gelukkig kon hij zich losmaken uit 
deze, voor hem zo bedreigende arbeids
situatie en wist hij om te schêkelen 
naar het werk van verzekeringsagent 

En incasseerder van de woningbouw
vereniging "De Eendracht". Z ijn men
senkennis en zijn enorm plichtsgevoel 
zijn hem bij dit werk tot grote steun 
geweest. 
Voor zichzelf was hij veeleisend en als 
vader eiste hij ook veel van zijn kin
deren. Maar tevens was het zijn grote 
vreugde en trots, dat zij al Ie kansen, 
die hij hun gaf, ook benutten om tot 
een beter leven te komen. Grote vreug
de gaven hem ook zijn kleinkinderen, 
in wie hij een intense belangstelling 
toonde. 
Gelovig christen als hij was bleef hij 
op de hem vertrouwde wijze zijn ge
loof beleven in woord en daad : juist 
de missie had in hem een grote wel
doener. 
Met zijn vrouw heeft hij nog kunnen 
genieten van een goede oude dag en 
nadat een langdurig ziekbed zijn levens
einde naderbij gebracht had, is hij rus
tig en vredig overleden. 
Moge de Heer van alle leven aan zijn 
trouwe dienaar het leven van liefde en 
rust in het Vaderhuis schenken. 

Hartelijk dank aan allen die met hem 
en met ons hebben meegel~efd. 

Mevr. H. A. M. Heerink-Wilke 
kinderen, behuwd- en kleinkinderen. 


