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Ter herinnering aan 

Johan Heeri nk 

Johan werd geboren op 10 maart 1921 in Beuningen. 
Hij groeide op als oudste zoon in een gezin van 
l4 kinderen op een prachtige boerderij. Na de 
lagere school ging hij naar de middelbare 
landbouwwinterschool in Hengelo. In juni 1946 
ging hij naar de polder om te kijken wat voor 
toekomstmogelijkheden daar waren. Hij begon 
zijn pionierswerkzaamheden in kamp Zuidvaart 
met het graven van greppels met de schop, voor de 
ontwatering. In 1948 kreeg Johan verkering met Annie 
en in 195 l zijn ze getrouwd en gingen wonen aan de 
Nagelerweg in Emmeloord. Hier zijn alle 8 kinderen 
geboren. Gedurende 16 jaar heeft pa gewerkt bij 
familie Terwischa van Scheltinga. In 1967 werd 
hij aan de Luttelgeesterweg bedrijfsleider van 
het kweekbedrijf CIV. Dit bedrijf was zijn lust 
en leven. Zo'n 16 jaar werkte hij met veel passie, 
verantwoordelijkheid en inzet. De kinderen hebben 
veel van pa geleerd op het gebied van zaaien, poten 
en oogsten. Als vrijwilliger heeft pa veel baantjes 
gehad als voetballeider, verkeersregelaar, oppasser en 
collectant. Op zondag was er een vast ritueel. Na het 
kerkbezoek werd de boekhouding bijgewerkt en dan 
was er stilte vereist. 
Op zijn 62ste jaar kreeg hij de mogelijkheid om 

te stoppen met werken. De kinderen waren inmiddels 
het huis uit en samen met ma ging hij in Marknesse 
wonen. 
Nu brak de tijd aan om te genieten van hobby's zoals 
fietsen , zwemmen, reizen , vakanties , de groentetuin en 
de kleinkinderen. 
Langzamerhand nam de gezondheid iets af. Pa berustte 
hierin en bleef altijd optimistisch. Zijn humor en 
bescheidenheid bleef hij behouden. Ondanks de 
toenemende beperkingen klaagde hij nooit en nam 
het leven zoals dat op zijn pad kwam. Hij accepteerde 
dat het ouder worden gepaard ging met telkens weer 
iets inleveren. Pa was en bleef een man van weinig 
woorden, waar je altijd op kon rekenen. 
Pa en ma waren altijd erg close met elkaar. Zelfs in 
de laatste jaren volgde pa ma steeds weer. Nadat het 
zelfstandig wonen niet meer mogelijk was brak de tijd 
van noodzakelijke verhuizingen aan. Zo woonden ze 
achtereenvolgens , zowel samen als gescheiden in de 
Marke hof, de Schakel en de Talmahof. Niet alleen wij, 
maar ook het personeel van deze instellingen vonden 
pa zo'n lieve man, die altijd tevreden was en genoot 
van de uitstekende verzorging . 
Vandaag, op je 90ste verjaardag brengen we je naar 
je laatste rustplaats. 
We zijn dankbaar dat we pa zo lang bij ons mochten 
hebben en zullen hem nooit vergeten . 

Kinderen en kleinkinderen 


