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In dankbare herinnering aan 

ANTONIUS FREDER!KUS JOHANNES HEUTINCK 
echtgenoot van 

ALEIDA MARIA WEIJKAMP 

Geboren te Lichtenvoorde 4 februari 1923. Overleden 
in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein op moe· 
ders verjaardag 9 november 1994. We hebben hem 
begraven op maandag 14 november op het r.·k. kerk· 
hof te Lichtenvoorde. 

We hebben al vaak afscheid van mijn man, onze va· 
der en opa genomen en hij van ons. Sinds hij, ruim 20 
jaar geleden, voor het eerst hartklachten kreeg, waren 
er vele momenten waarop het definitieve afscheid 
een feit leek. Veel heeft hij in deze periode meege
maakt en moeten verdragen. Voor menigeen zou dit 
het leven tot een last gemaakt hebben. Maar wie hem 
kenden, en dat zijn er veel, weten dat het tegendeel 
waar was. 
Na de ambachtsschool in Winterswijk werd hij geen 
smid maar kok. In 1950 trouwde hij met moeder, met 
wie hij samen voor hun zeven kinderen zorgde. Ook 
samen brachten ze café "de Driehoek", het bedrijf 
dat ze van zijn moeder "tante Dien" overnamen, tot 
bloei. Met hard werken, zorgzaamheid en gevoel voor 
humor. 
En hoewel het noodgedwongen stoppen met het be
drijf een minstens even grote aanslag op zijn hart was 
als de hartinfarcten, was hij er de man niet naar om 

bij de pakken neer te zitten. 
Altijd bleef zijn blik op de toekomst gericht, altijd wa· 
ren er plannen en altijd was er aandacht voor alles en 
iedereen om hem heen. 
Plannen voor een van de drie verhuizingen, voor de 
vele verbouwinkjes in "de Hof", zijn werkplaats en 
favoriete "buitenverblijf". Voor de kleinkinderen was 
hij daar steeds in de weer met hobbelpaard, fists;es of 
fietsen. Velen wisten hem daar te vinden voor een re
paratie van hun grasmaaimachine en een kop k~ff~~· 
Aandacht voor zijn werk bij de Hacron, waar hij Zijn 
niet geringe technische vaaróigheden kon gebruiken. 
Maar vooral aandacht voor de mensen om hem heen. 
Natuurlijk familie en bekenden, maar ook voor de ve· 
len die hij in het ziekenhuis met humor en levens."."ij~
heid wee; moed wist in te spreken. Zo maakte hij Zijn 
visie op geloof waar in het dagelijkse leven tussen de 
mensen. Die levensmoed, die positieve instelling zul· 
len we proberen vast te houden en verder uit te 
dragen. 
Antoon, vader, opa, je was een man om van te hou
den. We gunnen je de rust die je nu gevonden hebt. 
Je hebt het meer dan verdiend. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn leven 
en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Fam. Heutinck 

Lichtenvoorde, november 1994. 


