
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het over
lijden van vader, danken wij u oprecht. 

Ootmarsum. 8 oktober 1997 
Westwal 27 

Kinderen en kleinkinderen 



Ter dankbare en blijvende herinnering aan 

Gerardus Albertus Heerink 

weduwnaar van Geertruida Gez1na Peters 

Hij werd geboren op 12 oktober 1918 te Tubbergen en over· 
leed na een kortstondige ziekte een week voor zijn 79" verjaar
dag, op 5 oktober 1997, in zijn eigen vertrouwde omgeving. 
Wij hadden hem op 8 oktober 1997 voor het laatst in ons mid· 
den tijdens de gebedsviering en hebben hem daarna begra· 
ven op het kerkhof te Ootmarsum. 

Ondanks het feit dat vader graag door had willen leren en daar 
zeker de capaciteiten voor had moest hij, door omstandighe· 
den daartoe gedwongen, al vroeg aan het werk. Zo ging hij al 
op 8-jarige leeftijd met zijn vader naar de wasserij, waar 'kui· 
pen· werden gemaakt. Hier komt dan ook de familie-bijnaam 
"Kuuper' vandaan. 

Op 12-jarige leeftijd na de lagere school begon hij bij Beid als 
leerling-fietsenmaker. Vanaf die tijd al stamt zijn bovenmatige 
interesse voor techniek en alles wat daar mee te maken had. 
In een latere fase werd hij automonteur en taxichauffeur bij 
Heisterkamp; dit laatste kwam hem uitstekend van pas toen 
hij bij de T.E.T. in dienst trad als buschauffeur. 

Omdat de tijden moeilijk waren en vader de zorg had voor een 
groot gezin, had hij gedurende lange tijd diverse bijbaantjes 
Zo deed h11 naast zijn normale werk als buschauffeur in zijn 
vrije tijd ook de boekhouding bij garagebedrijf Heisterkamp. 
Daarnaast had hij meer dan vijfentwintig jaar een verkooppunt 

van de staatsloterij. Hierdoor kwam hij met veel mensen in 
kontakt en daardoor kende ook bijna iedereen Gait van de 
Kuuper. 

Vader had een ingetogen karakter en trad alleen als dat nodig 
was op de voorgrond. Hij was moeder tot steun, maar had 
duidelijk een eigen mening en inbreng in de opvoeding van 
hun zes kinderen. 

Hij hechtte zeer aan normen en waarden en bracht dit op de 
hem bekende manier aan de kinderen over. Hij had een zeer 
brede interesse in allerlei zaken zoals politiek, ruimtevaart en 
sport en dan met name voetbal. Hij kon intens genieten van 
zijn sigaar en de T.V. in Zijn eigen "kantoor'. 

Alhoewel vader het liefste thuis was, heeft hij ontzettend ge· 
noten van de diverse vakanties met de gehele familie 1n Oos
tenrijk. 

Toen hij gepensioneerd was nam hij zijn oude hobby weer op 
en vond veel voldoening in het repareren van fietsen, speciaal 
die van zijn kleinkinderen. Hij genoot oprecht van zijn oude 
dag. 

Het plotseling overlijden van moeder in juli '96 bracht hierin 
grote verandering. Dit greep hem zo zeer aan dat de motivatie 
om verder te leven duidelijk afnam. Ondanks de goede zorgen 
van Hannie werd het gemis aan moeder slechts gedeeltelijk 
gecompenseerd. Toen 1n mei van dit jaar een ongeneeslijke 
ziekte werd geconstateerd werd Zijn gevoel van onmacht al· 
leen nog maar versterkt. Aanvankelijk leek de behandelings· 
wijze enig resultaat op te leveren. maar dit bleek een utopie. 

Vader en moeder z11n nu weer bij elkaar! 


