
Ter dankbare herinnering aan 

GERHARD JOHANN HEUPINK 
echtgenote van 

Johanna Hendrika Wilhelmina 
te Nijenhuis 

Hij werd geboren te Gronau(Westf.) op 
13 april 1910. - Gesterkt door het 

H. Sacrament der zieken is hij in de 
Vrede van Ch ristus overleden t3 

Enschede op 18 juni 1981 . 

Op het feest van Sacramentsdag, 
terwijl de H. Mis voor hem werd opge
dragen, is deze zorgzame en lieve 
man gestorven zoals hij altijd had ge
leefd. tevreden en in volle overgave 
aan de H. Wil van God. 

Nooit kwam er 'n klacht over zijn 
lippen, ook niet toen hij invalide werd. 
waardoor hij al vroegtijdig samen met 
zijn vrouw in het Dr.Ariënstehuis werd 
opgenomen. - Ook hém moet het 
moeilijk gevallen zijn, toen hij zijn 
laatste levensjaren in 't Kleyne Vaert 
verpleegd moest worden ... , maar zijn 
grootste vreugde was, dat hij zijn lie
ve vrouw, met wie hij 45 jaar intens 
gelukkig was geweest ook toen telkens 
bij zich wist. 

Zoals hij ook steeds bijzonder er
kentelijk was voor de vele zorgen van 
zijn schoonzus Diny, het hartelijk me
deleven van andere familieleden en 
goede vrienden en voor de liefdevolle 
zorgen van het verplegend personeel. 

Voortdurend zijn kracht zoekend 
bij Christus in de H.Eucharistie en ge
sterkt door een rotsvast vertrouwen in 
de voorspraak van Maria, is hij als 'n 
christen , door de wijze waarop hij z'n 
kruis gedragen heeft, velen ten voo r
beeld geweest. 

Nu kan hij het St. Paulus nazeg
gen: ,, 1 k heb de goede strijd gestre
den, de wedloop volbracht, het geloof 
bewaard. - Nu wacht mij de kroon der 
gerechtigheid." (2 Tim. 4, 7-8) 

Goede vrouw en allen, die mij ter 
zijde hebt gestaan: dank voo r uw lief
de en goedheid. - Weest sterk totdat 
wij eens in God weer met elkaar ver
enigd zullen zijn. Voor eeuwig! 

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand : 
bid voor ons. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Jo Heupink-te Nijenhuis 


