
Als dankbare herinnering aan 

JOHAN CORNELIUS HENDRIKUS 
HEUPINK 

weduwnaar van 
Sophia Maria Hendrika Poorthuis. 

Hij werd geboren 1 juli 1921 te 
Herwen en Aerdt. 

Hij overleed 29 maart 1986 in het 
ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede. 

Wij hebben zijn lichaam naast moeder te ruste 
gelegd op het parochiekerkhof te Glanerbrug 

3 april 1986. 

Goede God en Vader, plotseling hebben wij af
scheid moeten nemen van vader. Voor hemzelf 
kwam de dood niet onverwacht; hij was voor
bereid. Wij beseffen dat hij ook deze strijd al
leen heeft gestreden. Hij die wist van doorzet
ten en volhouden, hij die meende dat een mens 
kan wat hij wil, hij moest de strijd opgeven en 
zich gewonnen geven. 
Hij wilde iedereen sparen en ons niet met zijn 
leed en verdriet belasten. Want hij was een se· 
voelig mens. Maar hij verbori zijn gevoeligheid. 
Zijn levensvisie was: geloof m jezelf, geloof dat 
je meer kunt dan je zelf denkt, als je maar pro· 
beert! 
Hij had moeite met het verdragen van zwakheid 
en onzekerheid van anderen, maar ook van 
zichzelf. 
Maar het geloof dat je altijd sterk moet zijn, 
kan een mens eenzaam maken. In ziekte alles 

zelf en alleen willen dragen, maakt het leven 
extra moeilijk. Zo was het bij vader, vermoe
den wij. 
Hij was gevoelig, maar wilde dat niet laten mer
ken. Zo was hij dichtbij en toch bijna onbe
reikbaar. Hij had goede bedoelingen, maar uitte 
zich moeilijk. Daarom leek hij strak en werd 
vaak niet begrepen. Hij had zijn eigen mening 
en was daarin vasthoudend. 
Veel teleurstellingen heeft hij ondervonden, die 
hij niet goed kon verwerken. Erg veel heeft hij 
vooral geleden om de te vroege dood van moe
der. Dat heeft hem ook geschokt in zijn gods
geloof. Ook die strijd heeft hij alleen willen le
veren. Met veel inzet nam hij resoluut de zorg 
voor het gezin alleen op zich. Hij spaarde zich
zelf niet in zijn werk en zorg voor ons, zijn kin
deren. Hij werkte hard en pakte alles aan. 
Hij had grote bewondering voor Gods gaven in 
de natuur: daarin vond hij zijn hobby's. 
Hij hoopte na zijn pensionering nog veel tijd 
aan zijn hobby's te kunnen besteden. Wij gun
den hem nog veel vreugde in die periode. Maar 
de tijd was kort. 
Wij dragen met ons mee: dankbaarheid voor z'n 
grote inzet voor ons, zijn gezin en respect voor 
zijn persoon, zijn voorbeeld, zijn levensvisie die 
hij uitdroeg en waarnaar hij zelf heeft geleefd. 
Goede God, geef uw dienaar de vrede en vreug
de die zonder einde is. 

Wij danken U voor uw medeleven en aanwezig
heid. 

De kinderen. 


