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Ter dierbare oagedacbieois ••o 

Hermannus Johannes Herink 
t'chtgenoor ,·an 

MARIA GEERTRUIDA KE~ERINK 

H11 werd g<'bort'n op 13 februari 1907 en is 
\'OOrzien van dt' Sacrameoteo der Zieken, over
leden op 19 okrober 1987. W1J hebhen hem 
ter msre gelegd op 't kerkof re Rossum. Daar 
wacht hij op de verrijzenis. 

Voor zijn jarenlunge trouwe inzet voor het pa
rochiële zangkoor was hij onderscheiden met 
de gouden speld van verdienste van de St 
Gregori us vereniging. 

Als 'n kaars die lichr gt>eft in donkert' uren en 
warmre in barre 1:.oude tijden, zo was zijn le
ven. Langzum is deze kaars opgebrand. 

Johan Ht>rink hield van het leven. was altijd 
opgewekt en bit) en straalde vreugde uit. 

Iedereen vond het fijn om met hem om re gaan. 
Hij nam deel aan allerlei aktiviteiren In de 
dorpsgemeco~chap, vooral het zangkoor had 
een plaats ingenomen in zijn hart. 

Maar het meest kon hij genieten thuis in zi1n 
familiekring, Daar deelde h11 met allen op har
telijke wijze zijn leven en het was fijn voor 
hem dat hij te midden van allen die hij lief had 

kon scerven, liefdevol verzorgd en verpleegd. 
Z1111 bewonderenswaardige houding 10 leven 
en sterven was bij hem gebaseerd op een on
wrikbaar geloof in God. Grenuloos vertrou
wend op God en biddend en z•ngend tot \1aria 
aan wie bij zich letterlijk va-iklauipte, kon hij 
glimlachend die moeilijke laatste maanden van 
z11n leven doorkomen, zorg• u id1g er 'oor wa
ke ud anderen geen last 1e bezorgen. Een man, 
vader en opa om nooit weer Ie vergeten wiens 
voorbeeld duurzaam in ons hut is gegrifd. 

Liel'C vrouw. kinderen en kleinkinderen. Onze 
oodcrlingi- liefde is srcrker dan de dood In 
hel gebed zijn wij voortdurend bij elkaar. tot 

we elkaar terug zien bij God. Bewaar de lief
deband van ons gezin als een koscb•rc schat. 
Vanuit de hemel zal 1k Jullie voorsprekt>r zijn. 
Ik dank jullie voor je liefde en zorgen . 

.\iaria, Moeder van Ah11ddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

De familie Herink dankt u allen bartehJk voor 

her medeleven tiJdens de ziekte cu het over

lijden van onze dierbare man, vader co opa. 


