


Voor altijd in ons hart ... 

Herman Heerink 
• 9 november 1921 t 25 april 2009 

weduwnaar van Marietje Gering 
• 21 juni 1921 t 15 februari 1983 

Een vaste rots in ons bestaan. 

Geboren te Losser als tweede zoon in het gezin van 
later acht kinderen. Als jonge jongen werkte je, 
naast je school , op de boerderij. Na je schooltijd 
ging je werken in de fabriek en daarnaast bij de 
boer. Op de boerderij, wat hard werken was, heb jij 
je kennis van dier en natuur opgedaan. 

Helaas moest jij je voegen in de oorlog en daarna 
heb je geprobeerd, samen met je maten 
Nederlands-Indië te bevrijden. Deze periode heeft 
zo'n diepe indruk gemaakt, dat het voor jou een 
gesloten boek was. Gelukkig brak hierna voor jou 
een gelukkige periode aan. 

Op 14 juni 1956 ben je getrouwd met Marietje 
Gering. Twee gelijke zielen met een groot hart voor 
ieder die hen nodig had. Je kreeg een dochter en 
na verloop van tijd na het overlijden van jouw moe
der kwam ook je vader bij je wonen. Met veel lief
de heb je hem verzorgd tot zijn sterfdag 21 januari 
1983. Op 22 januari 1983 werd jij opa van je oud
ste kleinzoon Robert. 

Het noodlot sloeg toe op 15 februari 1983. Na bijna 
27 jaar huwelijk werd je weduwnaar. Maar liefde is 
niet tot de dood ons scheid maar tot in de eeuwig
heid, dus bleef jij alleen. 

Op het moment dat op 30 oktober 1986 je tweede 
kleinzoon Patrick werd geboren besloot je om te 
verhuizen naar Putten zodat je dichter bij de kinde
ren woonde. 23 Jaar heb je op de Veluwe gewoond 
dit tot groot genoegen van de kinderen die vele 
vakanties bij jou gevierd hebben. 

In september 2008 ging je terug naar Twente en wel 
naar Glanerbrug waar je liefdevol ontvangen werd 
door Stienie en haar gezin. Helaas heeft het maar 8 
maanden mogen duren. 

De mens wikt maar God beschikt en morgen, is 
tegen niemand beloofd. Onverwacht heb je ons 
verlaten . 

Een vaste rots uit ons bestaan. 

In liefde en respect, dankbaar voor al wat je ons 
hebt meegegeven. 

Anita en Cor 
Robert en Mariska 

Patrick 


