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Ter herinnering aan 

Bernardus Antonius Hevink 

echtgenoot van 

Geziena Maria Theresla Reuver 

Op 11 oktober 1921 is hij geboren te Lonneker. Op 
22 april 1993 is hij overleden te Enschede. 
Op 27 april 1993 hebben wij tijdens een Eucharistie
viering in zijn parochiekerk van de H. Michaël af
scheid van hem genomen en hem daarna te ruste 
gelegd op de Westerbegraafplaats aan de Hengelo
sestraat te Enschede. 

Na een onbezorgde middag, genietend van elkaars 
nabijheid, is pa volkomen onverwachts en ge
voelsmatig veel te vroeg in zijn tuin overleden. 
De symboliek van deze plek, waar hij ons heeft ver
laten, geeft ons troost. 
Zijn leven werd gekenmerkt door zijn omgang met 
mensen; hij liet iedereen in zijn waarde en iedereen 
was voor hem gelijk . 

Door zijn gemakkelijke omgang en sympathieke be
nadering was hij alom geliefd. Pa kon genieten van 
kleine dingen en vond het niet nodig om in het mid
delpunt van de belangstelling te staan. 
Hij was een echt buitenmens en had een grote ken
nis van alles wat groeit en bloeit. 
Hij was begaan met zijn werk en collega's en nam dit 
zeer serieus. Bijna 35 jaar heeft hij bij de plantsoe
nendienst van de gemeente Enschede gewerkt, 
waarvan grotendeels als wijkchef. Zijn werk was zijn 
hobby. 
Na zijn beroepsleven vulde hif zijn vrije t ijd met hob
bies: knutselen in de schuur, tuinieren, kaarten, puz
zelen en natuurlijk genieten van de voetbalsport. 
Daarnaast was pa een echt familiemens. Hij genoot 
ervan als iedereen bij elkaar was, om dan gezellig bij 
te praten. Het gaf hem voldoening om te zien dat 
het de kinderen goed ging. 
Hij heeft vastgehouden aan het geloof, welk hij van 
huis uit heeft meegekregen en leefde vanuit een 
vaste geloofsovertuiging. Hij putte hier veel kracht 
uit, vooral de laatste jaren, die voor de familie niet al
tijd even gemakkelijk waren. 
Pa, we zullen je levenslust en je positieve instelling 
missen. Je zult voor ons altijd een bron van inspira
tie blijven. 

Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven. 

G. M . T. HEVINK-REUVER 
Kinderen en kleinkinderen 


