
Wij vertrouwen 
op Gods goedheid 
eri danken 
voor de 
gelukkige dagen . 



Ter gedachtenis aan 

Johannes Hendrikus Hergink 
weduwnaar van 

Johanna Geertruida Nijland. 

Hij is 19 december 1897 te Tubbergen 
geboren. Gesterkt door de zalving der 
zieken overleed hij nog onverwacht op 
9 juli 1985 te Overdinkel. Zijn crema
tie vond 12 juli d.a.v . te Usselo (En 
schede) plaats. 

Onze vader en opa behoorde tot de 
zeer sterken. Want hij mocht hoogbe
jaard worden en tot het laatste toe gaaf 
van geest blijven. Daarom overviel ons 
zijn onverwacht heengaan en deed het 
ons des te meer pijn hem te moeten 
verliezen. 
Wij zijn dankbaar zo'n vader en opa 
te hebben gehad. Zijn hele leven wijd 
de hij door harde arbeid en trouwe ver
vulling van zijn taak aan zijn gezin. 
Hij bleef een opgewekte man en ver
borg achter zijn kwinkslagen misschien 
toch veel wat in hem omging bijzonder 
in voor hem moeilijke ogenblikken. 
Hij hield van zijn kinderen en kleinkin 
deren, had ze graag om zich heen en 
ging graag naar ze toe. 

Hij had een mooie verzorgde oude dag 
mede door de liefdevolle bijstand van 
zijn kinderen, bijzonder in de laatste 
jaren na de dood van zijn vrouw. 
Door de dood van onze vader en opa 
hebben wij afscheid genomen van onze 
ouders, de gevers van ons leven en de 
bereiders van onze toekomst. 
Wij denken dankbaar aan hen terug en 
bidden dat de goede God hen moge 
belonen voor alles wat zij voor ons 
hebben betekend . Want " niemand leeft 
voor zich zelf" . 
Dat zij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve en zorgzame vader, 
groot- en overgrootvader, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterklei nki nde ren 


