
Op 9 januari 1978 overleed na een kort 
ziekbed onze geliefde man, vader en opa 

BERNARDUS ALPHONSUS MARIA 
HEININK 

geboren te Oldenzaal op 29 mei 1908. Op 
12 januari werd hij gecremeerd. 

Na een kortstondige ziekte heeft de dood 
een einde gemaakt aan het leven van een 
goed mens. 
Bernard, die na een werkzaam leven, 
waarin hij hard gewerkt en zuinig geleefd 
had om zijn vrouw en kinderen een "ver
zekerde toekomst" te verschaffen, heeft 
slechts enkele jaren van een verdiende 
rust mogen genieten. 
Deze hem gegunde jaren heeft hij goed 
besteed. Met Toos, die hij lief had en ver
eerde, heeft hij genoten van het leven. 
Zijn kinderen en vooral zijn kleinkinderen 
waren zijn trots. 
Hij kon stoer doen, maar wij weten allen 
dat hij van binnen één en al goedheid 
was, een zeer gevoelig man, die bij de 
aanblik van een kindergezichtje de tranen 
in de ogen konden schieten. 
Met hem is ook een gezellig en beschei
den mens heen gegaan. 
Een man die hechtte aan het leven, ge
noot van de kleine geneugten van het 

leven en tevreden was met een kaartmid
dag als ontspanning. 
Hij was "ouderwets" gelovig en vol trots 
kon hij erover praten dat hij 40 jaar col
lectant was in de aloude St. Plechelmus
basiliek. 
Bernard zal een leegte achterlaten, niet 
alleen bij Toos, zijn kinderen en klein
kinderen, maar ook bij familie, zijn ken
nissen en vrienden. Want één ding kan 
gezegd worden, hij had alleen maar vrien
den. 
Moge God, die hem tot Zich genomen 
heeft, Toos, zijn kinderen en kleinkinderen 
de kracht geven om dit smartelijk verlies 
te dragen. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden, tijdens de kortstondige ziekte 
en na het overlijden van mijn dierbare 
man, onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

C. M. H. HEININK-SMUDDE 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, Januari 1978 
Hogelandstraat 11 




