
De zon scheen, de vogels floten 
en toen werd het stil .... 



Met veelliefde willen wij blijven denken aan 

Hendrikus Gerhardus Sernardus Allnk 

weduwnaar van 
Hermma Mana Kattenpoel Oude Heennk 

levenspartner van 
Johanna Gerharda BeuVInk • van der Herden 

Hij werd op 4 november 1922 rn Losser geboren. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij 

van ons heengegaan op 27 november 1997. 
Na de uitvaartviering op 2 december, hebben wij 

hem te rusten gelegd op ons kerkhof. 

Tijdens het zingen van de Gloria, werd hij op het 
koor onwel. Toen het 's morgens nog niet hele· 
maal zeker was of hij wel of niet kon gaan zin· 
gen, was hij hartstochtelijk koorzanger genoeg 
om toch te komen. En voordat de viering was af· 
gelopen lag Hendrik in het ziekenhuis. Daar sta· 
pelde de ene tegenslag zich op de andere; in de 
eerste dagen waren hij en wij hoopvol, maar al 
snel werd duidelijk dat de kansen om te genezen 
steeds minder werden. Hij was nuchter van· aard 
en wist dat hij niet meer beter zou worden. 

Getroost door het idee dat hij weer verenigd zou 
worden met zijn Mientje, had hij veel moeite met 
het idee dat hij daarvoor Annie achter moest la· 
ten. 
Wij zullen ons hem blijven herinneren als een 
hardwerkende eenvoudige man. die enorm van 
het leven genoot en door zrjn vele voordrachten 
ook anderen kon laten genieten. 
Bijna 50 jaar heeft hij langs de weg gezeten om 
brood te verkopen; dat rnaakte dat iedereen hem 
kende. 
Hendrik was een zeer godsdienstige man en zou 
nooit langs de Maria-kapel lopen zonder een 
kaarsje op te steken. 
Als vader zullen wij hem verschrikkeliJk mrssen, 
maar de vele herinneringen zullen ons helpen 
om samen verder te gaan. 
Hij moge rusten in vrede, hij moge leven in de 
'Gloria' bij God. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart zijn wij u zeer dankbaar. 

Annie Beuvink 
Kinderen en kleinkinderen 

"Wij zullen hem nooit vergeten" 


