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Met veel liefde willen we blijven denken aan 

BERNARDUS GERARDUS HERKINK 

echtgenoot van 

Johanna Veronica Brands 

Bennie werd op 17 september 1931 geboren te 
Overdinkel, waar hij geheel onverwacht op 27 ianu
ari 1999 overleed. Na de uitvaartviering op 30 janu
ari d.a.v. in de parochiekerk van de H. Gerardus 
Majella te Overdinkel hebben we hem te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Bennie, geboren en getogen in Overdinkel in een 
gezin met 5 kinderen Gewerkt in de textiel, bij de 
Heidemij en machinefabriek De Bruin in Enschede. 
Toen die fabriek de deuren sloot 4 jaar werkloos, 
juist toen de kinderen groter werden. Daarna nog 
15 jaar werkzaam op de vliegbasis Twente. " 
Bennie, een gedreven man die zichzelf en z11n 
omgeving hoge eisen stelde, voor wie alles tot 1n 
de puntjes verzorgd diende te zijn. Iemand zijn 
leven lang kritisch betrokken bij alle veranderingen 
in kerk en maatschappij. Bennie die zich voor de 
nieuwe Dinkellander liet interviewen over hoe het 
voelt werkloos te Zijn. Bennie vele jaren lid van de 
interparochiële gespreksgroep Overdinkel: tegelijk 
gehecht aan het goede uit het verleden en op zoek 
naar het goede in de vernieuwing. 

Een zorgzame en soms overbezorgde echtgenoot 
voor Annie, een vader voor wie de kinderen Of? de 
eerste plaats kwamen, een lieve opa vaak bij de 
kleinkinderen te vinden, hen vaak tracterend op 
croissantjes van de warme bakker en steeds pre
sent wanneer ze moesten voetballen. Iemand die 
van vissen hield en zijn hondje Mikkie dat hij trouw 
3x daags uitliet. 
Een steunpilaar voor de parochie. Meer dan 52 jaar 
-voor zijn trouwen al- samen met zijn broer Henk 
collectant. Een functie die ze overnamen van hun 
vader. Daarnaast toen hij 7 jaar geleden in de VUT 
ging, druk met de misdienaars en kruisdrager bij 
de uitvaarten en de laatste 2 jaar ook nog een van 
de kosters. Een parochiaan die het belangrijk vond 
dat alles wat met de kerk te maken had, goed ver
liep en daar zichtbaar van genoot. Een man wiens 
regelmatige ~emopper in feite bewiis was van zijn 
grote toewijding. Als Bennie niet mopperde, was hij 
met QOed te pas. 
Na zijn ziekte een jaar geleden werd hij nooit meer 
de oude, doch zette waar mogel ijk door tot het 
einde dat deze week plotseling kwam. Een man 
opgebrand als een kaars. iemand die licht uits
traalde als een lieve en zorgzame echtgenoot, 
vader en opa. Een vertrouwde figuur die velen nOQ 
lang zullen missen. Een dierbaar mens van wie wij 
in het sterke geloof dat hij beleefde, afscheid willen 
nemen. 
Benme, vader, opa, dank voor allesi Rust in vrede! 

Voor uw mede even en aa•wezigherd bil Z• n u tvaart. z11n w•J u 
zeer oan<Oaar. 

Anne Herkink - Brands 
Kinderen en kleinkinderen 


