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Ter herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES HEUTINCK 

echtgenoot van 
Johanna Hendrika Ballast 

Geboren te Beltrum op 8 februari 1908 Voorzien 
van het H. Sacrament der zieken. Overleden te 
Winterswijk op 11 januari 1993. 

Bijna 85 jaar was vader, toenh11 rustig in het zie
kenhuis overleed. Hoewel z11n dood onafwend
baar was. kwam ze toch nog plotseling. 
Vader had een lang leven achter zich, een leven 
van veel en vooral hard werken. Pionieren zat hem 
in het bloed. Toen h11 en moeder trouwplannen 
kregen, besloten ze Beltrum te verlaten en in Hup
sel, bij Eibergen, een eigen bestaan op te bouwen. 
Ze begonnen met de koop van een stuk woeste 
grond dat ze zelf ontgonnen hebben. 
Al gauw schonk God hen een kind, later gevolgd 
door vele broers en zussen. Dit grote gezin, met elf 
kinderen, was een grote vreugde voor hem .. 
De eerste jaren waren zeker geen vette iaren, 
maar de grote onderlinge band zorgde ervoor, dat 
ook moeilijke tijden doorstaan werden. Het harmo
nieuze huwelijk, dat bijna 58 jaren mocht duren, 
heeft op allen, die hem kenden, een diepe indruk 
gemaakt. 
Ondanks het werk dat nooit af was, vond vader 
tijd om in vele besturen blijk te geven van zijn grote 

belangstelling en liefde voor de boerderiJ en alles 
wat daar bij hoort. 
Toen de kinderen trouwden werd het, vooral door 
de week, stiller op de boerderij. Op zondagen, ~n 
zeker als er iets te vieren was, zorgden 23 kleinkin
deren voor veel vreugde bij hem en moeder. 
Zij wilden graag, zolang God het hen toestond, op 
de boerderij blijven wonen. Met hulp van de kinde
reR kon dit gelukkig lang zo zijn, totdat in het 
najaar van '92 zowel zijn gezondheid, als die van 
moeder, regelmatig moeilijke momenten kende 
Hierdoor moest, met pijn in het hart, besloten wor'. 
dende boerderij, die zi1n leven was, te verlaten. H11 
en moeder hoopten nog vele jaren in de Whemer
hof in elkaars gezelschap te mogen doorbrengen 
Het heeft slechts even zo mogen z11n. 
Zi1n kinderen en kleinkindere~ zullen hem blijven 
herinneren als een Godvruchtige, zachte en zor9-
zame vader, die met veel gevoel voor humor z11n 
grote gezin door moeilijke tijden wist te loodsen. 

Wij bedanken U voor Uw belangstelling, Uw me
deleven is voor ons een grote steun. 

J. H. Heutinck-Ballast 
kinderen en kleinkinderen 


