


Met veel liefde 
willen wij blijven denken aan 

<Bernaráus Johannes Jfeerink, 
''Bennie" 

• 26 september 1929 t 26 maart 2013 

sinds 11 februari 1958 gehuwd met 
Berendina Geertruida op de Weegh 

Wij konden niet bij ons houden 
hij die van ons hield, 

Maar hij die van ons hield 
houden wij bij ons. 

Bennie is geboren als 4e in een warm gezin met 
zes kinderen . Ze hadden het goed. Op 16-jarige 
leeftijd is hij begonnen te werken als monteur. 
Eerst motoren, en later ook auto's. Dit heeft hij 
jaren gedaan en hij was nog altijd gek op alles wat 
liep op benzine. 

Later heeft Bennie de ventwijk van zijn vader 
overgenomen en ging hij met textiel de boer 
op. Hieruit is samen met Diny de firma Bendy 
ontstaan. Waar Nu Marcel en René nog werken. 

Ze hebben samen met het gezin veel gekampeerd. 
Veel landen zijn met tent en caravan bezocht. 

Later werd een camper aangeschaft, het rijden in 
de camper was voor Pa een feest. Hij kon er echt 
van genieten. Vorig jaar is de camper vanwege 
gezondheidsredenen verkocht. 

Bennie heeft heel veel meegemaakt wat ziekte 
betref. Op 44-jarige leeftijd kreeg hij voor het eerst 
een hartinfarct. In december vorig jaar kreeg hij 
een hartstilstand, werd met succes gereanimeerd, 
en herstelde hiervan goed. 

Op 11 februari 2013 waren Bennie en Diny 55 jaar 
getrouwd. En hebben samen met de hele familie 
nog mooie momenten gehad. Tot 19 februari 
het fatale moment kwam. 's Avonds rond 11 uur 
kreeg hij een herseninfarct waarvan hij niet meer 
herstelde. Tot de dood volgde op 26 maart. 

Trots was hij op zijn gezin. Twee zonen en 
schoondochters. Zeven kleinkinderen. Twee 
achterkleinkinderen. En een achterkleinkind op 
komst. 

Wat zullen wij hem missen als echtgenoot, vader, 
opa en opapa. 

Voor al uw blijken van belangstelling zeggen wij u 
oprechte dank. 

Fam. Heerink 


