


'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Bernardus Anthonius Heinink 
weduwnaar van Clas ien Tleinink - van Leeuwen 

Ben werd op 28 juni 1923 in Oldenzaal geboren. 
Op 16 november 2008 is hij vrij onverwacht 
gestorven in zijn eigen vertrouwde huis, in zijn 
eigen mooie stoel, m et Mien in zi jn nabijheid. 
Donderdag 20 november hebben we afscheid van 
hem genomen en hem naar zijn laatste rustplaats 
bij Ma gebracht. 

l lij was zo flink, de laatste periode van zijn leven. 
Wat zull en we hem missen. 
Wij herinneren hem als een lieve vader, fijne opa 
en een lieve vriend, die veel gezelligheid uitstraalde 
en gemakkelijk contact maakte met de mensen om 
zich heen. 

We zi jn erg dankbaar voor alle fijne momenten 
samen en gunnen hem nu de rust. 

Dank u allen voor uw medeleven en 
belangstelling, dat doet ons goed. 

Kinderen en kleinkinderen TTeinink 
Mien H olsbeek en kinderen 

Het huisduifJe heeft jou ove rl eefd. De ouderdom 
heeft jou ingehaald. Het gevecht tegen de kanker was 
te veel voor je hart. Opeens is je leven voorbij en 
ben je weer terug bij Ma. 

Het is zo stil nu, want je was zo hoorbaar aanwezig 
T-T oorbaar ademend, maar fluisterend sprekend 
"Ak mer weer proaten kon". We waren al een eind 
op de goede weg maar je kon je karwei niet afmaken. 

Toch heb je het leven geleefd, goed geleefd, tot 
het einde geleefd. J c hield van het leven, van ons, 
je kinderen, je kleinkinderen, van Ma, van Mien. 

Je hield van de mensen, altijd in voor een praatje 
en een grap je. 
Je hield van de vogels die talrijk aanwezig waren 
achter het huis. 

Nu ben je er niet meer. 
Maar je leeft wel in ons voort. 

Wc zijn dankbaar dat je zo lang in ons midden 
mocht zijn . 
En we houden elkaar vast, ter herinnering aan jou. 

Dag lieve Pa, dag lieve Opa, dag lieve Ben, 

het ga je goed. 


