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Met dankbaarheid denken wij aan 

HERMANUS JOHANNES HEERINK 
echtgenoot van 

MARIA JOHANNA KEUPINK. 

Hij werd geboren te Ootmarsum. 17 april 
1910 en stierf op 8 december 19g; in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. Tijdens de gezon
gen Eucharistieviering in de kerk van de 
H H. Simon en Judas re Ooimarsum, heb
ben we op 12 december afscheid genomen 
waarna begrafenis volgde op hetf,R.K. Kerk
hof te Ootmarsum. 

Met Herman Is een zorgzame vader en opa 
van ons heengegaan. Hoewel zijn hartkwaal 
hem dwong hiermee rekening te houden. 
overviel zijn plotseling overlijden ons zeer. 
Het verlies dat hij achterlaat is groot. Mdar 
de herinnering aan hem zal ons altijd bij
bluven. 
Herman was een geweldige echtgenoot en 
vader. Van zijn zorg voor vrouw en klnde· 
ren was hij zich altijd bewust. Niets was 
hem teveel als hij hun kon helpen. Ook 
anderen deden nooit tevergeefs een beroep 
op hem als ze hem nodig hadden. 
leder die hem kende werd getroffen door 
zijn optimistisch en vriendelijk karakter. H!i 

wist dat zijn hart niet sterk was toch vord 
h!J de kracht om hier op een voorbeeldige 
wijze mee te leven. 
Vader was een man die van qezelligheld 
hield. Het kaartspel bezorgde hem samen 
met anderen veel plezier. Zijn belangs1el · 
linq voor God's vrije naiuur en al datgene 
wat om hem heen gebeurde maakte hem 
tot een man waar men heel graag mee 
omging. Voor zijn kleinkinderen was hij de 
Ideale opa. 
Vader is gegaan naar God met wie hij al
tijd een zeer goede relatie heeft gehad. Zun 
voorbeeld zal degenen die hij achterliet 
altijd tot een echte steun blijven. 
Goede man, vader, opa en vriend, bedankt 
voor alles wat U voor ons betekend hebt. 

Wij danken allen voor de blijk van mede
leven na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa. 

Uw dankbare echtgenote. 
kinderen en kleinkinderen 

Ootmarsum, 12 december 1983 


