


Nooit vergeet ik, 
hoe jij was totdat, 
vergrijsde cellen, 

verward, 
niet langer na konden vertellen. 

Nooit vergeet ik, 
wie jij was totdat, 
gewone dingen, 

gestaag, 
in jouw herinnering vergingen. 

Nooit vergeet ik, 
hoe en wie jij bent. 

HENK HERKINK 

Henk werd geboren 4 april 1927 te Overdinkel , waar 
hij zijn hele leven heeft gewoond . Op 4 april 2013 
overleed hij op zijn verjaardag in het Verpleeghuis 
Oldenhove te Losser. 

Henk groeide op in een liefdevol gezin maar werd al 
vroeg geconfronteerd met verlies. Zijn oudere zusje 
Marietje, overleed op 16-jarige leeftijd en zijn broer 
Herman op 18-jarige leeftijd. Ook het vroegtijdig verlies 
van de gezondheid van zijn vader heeft diepe indruk 
gemaakt op hem. 
Henk was 13 toen de oorlog uitbrak en heeft deze zeer 
bewust meegemaakt. Vooral de laatste jaren toen het 
heden vager en het verleden steeds belangrijker werd 
kon hij gedetailleerd vertellen over alle gebeurtenissen 
die hij in deze oorlogsperiode heeft meegemaakt. Hij 
werd tewerk gesteld in Duitsland en is in februari 1945 
ziek naar huis gestuurd . Een moeizame en eenzame 
tocht volgde vanuit het zuiden richting Overdinkel. 

Hij bleek pleuritis te hebben waarvoor hij geruime tijd 
het bed moest houden en de littekens hiervan zijn altijd 
op zijn longen zichtbaar gebleven. Dit heeft hem be
perkt in zijn beroepskeuze. Door deze oorlogsbescha
diging kreeg hij een tegemoetkoming voor het volgen 
van een opleiding. Met zijn analytisch vermogen en 
oog voor detail was de techniek en later de metaalbe
werking een logische keuze en hij heeft dit werk altijd 
met zeer veel plezier gedaan. 
Eind jaren veertig leerde Henk Dora kennen bij weder
zijdse familie . Liefde overwint alles; ook afstand en dat 
was voor die tijd niet niks. Vele malen werd de afstand 
tussen Overdinkel en Vollenhove afgelegd . Elke week 
een brief, bezoek 1 x per 4 weken en later, toen mama 
naar Borne is verhuisd zagen ze elkaar elke week. In 
1953 zijn zij getrouwd en zijn gaan wonen in zijn ouder
lijk huis. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren. 
Marianne, Tim en Henriette. Voor zijn kleinkinderen 
was hij een fantastische trotse opa. 
Papa vond het belangrijk zijn talenten in dienst te stel
len van de dorpsgemeenschap. Papa is meer dan 60 
jaar lid geweest van de muziekvereniging Concordia . 
Naast de actieve beoefening van muziek was het be
luisteren van klassieke muziek een grote hobby. Ook 
was hij een gepassioneerd visser in zijn vrije tijd . Van 
zijn handigheid werd dankbaar gebruik gemaakt door 
zijn kinderen, waar hij vele klussen heeft geklaard. 
De laatste jaren werd de gezondheid van papa steeds 
minder en op 1 O mei 2012 verhuisde papa naar het 
Verpleeghuis Oldenhove, afdeling Tarwemolen D, al
waar hij zeer liefdevol en persoonlijk is verzorgd. 
Papa was een zeer trotse drager van de Willibrord on
derscheiding die hij heeft gekregen voor zijn grote inzet 
voor de parochie. 

Wij danken u voor alle aandacht die papa in zijn laat
ste jaren mocht ontvangen en uw aanwezigheid bij zijn 
afscheid. 


