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Ter herinnering aan 
Herman Japink 

echtgenoot van Lido Japink - Witbreuk 

Lonneker, 12-06-1932 
t Enschede, 29-02-1996 

Voorzien van het Heilig Sacrament der 
Zieken is na 6 jaar strijd, met doktoren, 
zusters, noabers, vrienden en kennissen , 
vader thuis aan de Viermarkenweg voor 
eeuwig ingeslapen. 
Als kind van een landbouwers familie 
woonde hij de eerste 8 jaren van zijn 
leven op het vliegveld, toen nog een 
heideveld . Dit was ideaal voor kinderen 
d ie met één leren bal samen speelden. 
Het was ver lopen naar school en zon
dags liepen ze met moeder twee keer 
naar de kerk. Het lopen heeft er vast toe 
bijgedragen dat hij later vele jaren voet
balde bij L.S.V. in Lonneker, samen met 
twee van zijn drie broers. Het zusje 
mocht thuis de voetbalspullen opruimen. 
De voetbaltijd bezorgde hem een mooie 
ontspanning, bij het zware werk met 
karig loon. In 1961 trouwde hij met zijn 
buurmeisje Lido Witbreuk en ze kregen 
twee zonen en twee dochters. Toen hij 

na 43 jaar gewerkt te hebben bij de 
firma Holst, met de vut ging, begon hij 
met meubelen maken voor al zijn kin
deren. Het werken met hout was één 
van zijn grootste hobby's. 
Thuis in zijn eigen gebouwde schuur, 
zochten vele mensen hem op met hun 
klusjes. Voor de kleinkinderen laat hij 
een klein parkje na, waar ze naar harte
lust kunnen voetba llen en ravotten. 
Als herinnering op dit prentje , een e igen 
gemaakt hek, éen van de velen d ie 
hij gemaakt heeft. In de hoop dat hij 
door dat hek een nieuw leven binnen 
gaat, zonder einde, om daar met ons 
verenigt te worden. 
Rust in vrede. 

Voor uw deelneming en medeleven, 
ondervonden tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van mijn goede ma n, onze 
zorgzame vader, schoonvader en fijne 
opa , betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Japink 


