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In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Frar:ciscus Heerink 

sinds 13 oktober 1949 echtgenoot van 

Marietje Derkman 

Hij werd geboren op 4 oktober 1911 in de 
Mekkelhorst en overleed 29 januari 1999 na het 
ontvangen van het H. Sacrament der Zieken, 
thuis op de Volharding. 
Hij is op 2 februari 1999 na de viering van de 
Heilige Eucharistie 1n de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp op het plaatselijk kerkhof te ruste 
gelegd. 

Als oudste zoon was hij voorbestemd om de 
boerderij van zijn vader over te nemen. Na zijn 
huwelijk ginQ,en ze bij zijn ouders inwonen. Als 
boer ging hij met zijn tijd mee en volgde de 
moderne ontwikkelingen op de voet. Naast zijn 
boer-zijn had hij vele maatschappelijke en 
sociale interesses. Het geloof had een centrale 
plaats in zijn leven. Dat blijkt wel uit het feit dat 
hij 28 jaar hd was van het kerkbestuur. Na deze 
unieke periode ontving hij dan ook de pauselij
ke onderscheiding: Pro Ecclesia et Pontifice. 

Deze onderscheiding betekende veel voor hem 
en hij was er trots op. Naast kerkelijke activitei
ten stak hij veel energie in verschillende 
bestuursfuncties. 
Zijn favoriete sport was klootschieten. Het is 
nog maar enkele maanden geleden dat je hem 
dagelijks kon tegenkomen op de klootschieters
baan. Hij was dan ook erelid van K.V. 
Beuningen. Daarnaast was hij een bedreven en 
gedreven jager. Bij de jacht stond hem eerst en 
vooral voorop de natuur te onderhouden. 
Na zijn pensionering is hij gestopt met de boer
derij en heeft daar nog gewoond tot 1991 . Ze 
zijn toen samen verhuisd naar de Volharding. 
Elke dag had hij zijn bezigheden: klootschieten
kaartclub ·jagen - mollen vangen. 
Het was dan ook een gewerd1ge schok voor 
hem in november 1998 te horen van zijn fatale 
z:ekte. Ineens waren veel act1v1te1ten niet meer 
haalbaar en dit bracht hem uit zijn levensritme. 
Hij vertelde ons enkele dagen geleden dat dit 
voor hem de zwaarste en moeilijkste strijd is 
geweest. Tijdens zijn ziekte hebben we ervaren 
dat hij de strijd moedig en dapper heeft gestre
den. Nooit een dag !Jeklaagd en we zijn dank
baar dat hij deze striJd in familiekring heeft vol
bracht. 

Wij danken allen die onze man en vader in de laatste 
periode tot steun zijn geweest 

Marietje Heennk - Derkman 
Kinderen en kleinkinderen 


