
Dankbare herinneringen aan 

ANDRIES HEITBRINK 
echtgenoot van 

JOHANNA DIENA VAN COEVORDEN. 

Hij werd geboren te Lonneker op 
14 april 1913. - Na een langdurige 

ziekte is hij nog onverwacht overleden 
te Enschede op 5 maart 1988. 

De Uitvaart was op 10 maart d.o.v. 
in de Ariënsgedachteniskerk en daar
na vond de crematie plaats te Usselo. 

t 
leder die Andries Heitbrink gekend 

heeft weet, dat hij een goede mens 
was, eerlijk en rechtvaardig, recht 
door zee. - Hij stak zijn mening niet 
onder stoelen of banken. 

Totdat hij in 1973 vanwege zijn ge
zondheid werd afgekeurd, heeft hij 
heel hard gewerkt voor de zijnen bij 
het textielbedrijf Bamshoeve. 
Overwerk schuwde hij niet, integen
deel. - Ook elders heeft hij er bij ge
werkt om zijn vrouw en zijn kinderen 
het nodige te kunnen bieden. 

Ook nadien heeft hij nog heel wat 
arbeid verzet. Immers Andries was 

geen man om stil te zitten. En hij had 
graag mensen om zich heen. 

Tot het laatst was hij bezorgd voor 
zijn vrouw Dinie. - Hij kon met trots 
over zijn kinderen praten en hij was 
dol op zijn kleinkinderen. 

H.et laatste jaar werd zijn kwaal 
steeds erger. Daarbij heeft de ziekte 
van zijn oudste zoon Theo en later 
diens overlijden hem ontzettend aan
gegrepen. 

Ondanks zijn kwaal met alle be
nauwdheid die er uit voortkwam 
wilde Andries niemand tot last zijn. 
Hij was er op voorbereid uit dit 
leven heen te gaan. 

WIJ BIDDEN, dat God zijn trouwe 
dienaar mag opnemen in het Vader
huis, in de vrede en de vreugde zon
der einde. - Wij bidden ook om de 
kracht voor hen die achterblijven : 
voor zijn goede vrouw, die hem zal 
missen: voor zijn kinderen en klein
kinderen; dat zij het voorbeeld van 
hun vader en opa steeds voor ogen 
zullen houden. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Familie Heitbrink 


