
Moge dit plaatje voor U een dankbare 
herinnering zijn aan. en een vraag om 

gebed voor 

G~RHARDUS BERNARDUS HEININK, 

weduwnaar van 

Johanna Gerridina Rasink 

Hij werd geboren te Lonneker, 1 janu
ari 1896. - Gesterkt door het Heilig 

Sacrament der zieken. is hij in 
't Kleyne Vaert te Enschede, in de 
Vrede van Christus overleden op 

10 juni 1981. Op 15 juni volgde de 
crematie te Usselo. 

Het heengaan van onze goede vader 
en opa vervult ons niet enkel met 
droefheid, maar veel meer met dank
baarheid. Ruim 50 jaar was hij geluk
kig met moeder en heeft hij zich. zo
lang hij kon. sámen met haar ingezet 
voor zijn gezin door een leven van 
grote arbeidzaamheid. 
Haar dood bracht een grote leegte in 
zljn bestaan. ondanks het meeleven 
van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Steeds meer zocht hij trcost bij Chris
tus in de H. Eucharistie en in 't bidden 
van de Rozenkrans. 

Hoezeer hij er ook naar verlangde in 
het Dr. Ariënstehuis te worden opge
nomen: toch zijn hem de laatste le
vensjaren zwaar gevallen. - Dankbaar 
voor iedere blijk van meeleven en 
spontaan bij de k!~inste attentie, werd 
hij steeds onrustiger. 

Enerzijds gehecht aan het leven, ging 
hij tegelijk ook steeds meer verlangen 
naar de dood. 

Daarom zijn wij niet alleen dankbaar. 
dat wij hem zo lang in ons midden 
mochten hebben. maar ook. dat hij zo 
in alle ~ust en vrede gestorven is. 

En vooral zijn wij dankbaar, omdat wij 
mogen vertrouwen. dat hij nu de eeu
wige rust gevonden heeft in God. die 
zeker ook tot hém zal zeggen: 

"Goede en trouwe knecht, over wei
nig zijt gij getrouw geweest, over veel 
zal ik u aanstellen: ga binnen in de 

vreugde van uw Heer." (Mt. 25. 21) 

Goede vader en opa. rust in vrede! 

Voor Uw belangstell ing bij 't afscheid 
van onze vader en opa zijn wij U zeer 
erkentelijk. 

Familie Heinink 


