
Met dankbaarheid denken wij terug aan 

Jan Heerink 
Hij Wt'rd 7 januari 1942 geboren te Denekamp. 
Op 12 mei 1972 overleed hij plotseling te 
Coevorden. door een noodlottig ongeval. Wij 
hebben hem op 16 mei d.a .v. ter ruste ge-

legd op het R.K. Kerkhof re Ootmarsum. 

Jan is het sbchtoffer geworden vJn bet ver
kel'r; it'mand anders maakte een ernstige fout 
en die l::osne hem het leven. .Ik kon gcC'n 
kant meer uit•. dat wist h11 ervan te Hrtellen, 
maar hij wist niet hoe ernstig het met hem 
was. 
Het bericht over zijn dood maakte diepe in
druk, want iedereen net'mt dagelijks deel aan 
het verkeer en denkt dus aan zichzelf; maar 
her meest toch aan Jan. zijn complete mach
teloosheid toen het gebeurde, ZiJn jonge leef
tijd is de schok voor de familie, die zo on
verwacht het bericht thuis kreeg. Er was nog 
even hoop. maar 'n werkelijke overlevingskans 
bleek niet aanwezig. Jan kan niets meer toe
voegen aan zijn korte lev~nsgeschledenls; hoe 
het had kunnen worden. bhjft verborgen. Dat 
is jammer want hij had goede kwaliteiten voor 
zijn werk en hij slaagde In zijn omgang met 
de mensen. 
Wij mogen dankbaar zijn om de vreugde die 
er in zijn leven is geweest. om de betekenis 
die hij had voor anderen; wij moeten eerbied 
hebben voor de diepste wensen. die hun ver
vulling nog moesten vinden. 

Dit afscheid moge ons stil m3kcn. zodat er 
ruimte komt voor God, de niet zichtbare aan
wezige in het leven v3n de mens. Moge God 
de voltooiing geven aan Jan, wiens aardse le
ven zo plotseling werd afgebroken. 

Bij deze danken wij U hartelijk voor uw blijk 

van deelneming bij het plotseling overlijden 

van onze lieve zoon, broer, zwager en oom. 

Uw medeleven was voor ons een grote troost. 

NUTTER, mei 1972 
Dalweg 6 

Uit aller naam: 

FAMILIE HEERINK 


