
Ter herinnering aan 

JOHAN CHRISTIANUS HEVINK 

echtgenoot van 
Geertruida Maria Plechelma Hampsink. 

Hij werd geboren op 25 oktober 1915 
als middelste uit een gezin van 9 kinderen, die 

opgroeiden in Lonneker in een sterke band rr.et 
elkaar; hij bleef nauw betrokken bij zijn familie, 

bij zijn broer en zusters. 
Toen hij trouwde met Truus Hampsink 

bleef hij op de boerderll van zijn ouders wonen. 
Hij overleed onverwacht 
op 20 december 1990. 

"Door het sterven wordt ons leven ingrijpend 
veranderd, maar niet ongedaan gemaakt. 
Want als ons aardse huis, ons lichaam, afge
broken wordt, heeft God een plaats bereid voor 
ons in Zijn woning om daar voorgoed te leven." 

Met deze woorden uit de liturgie van de Kerk 
nemen wij afscheid van mijn man, onze vader en 
opa. 
Het is een "vaarwel - zeggen", waarbij tegelijker
tijd al doorklinkt een "verwelkoming' in dat an
dere, ongeziene leven. 

Bij ons, die hem kenden en liefhadden, is het 
afscheid nemen het meest voelbaar! 
Wij herinneren ons graag zijn grote zorg en het 
vele harde werken. 
Zijn groente- en bloementuin waren een pracht 
om naar te kijken. 
De postduivensport was zijn lust en zijn leven. 

Vanuit zijn en ons aller geloof mogen wij ook 
weten dat zijn aardse levenseinde tegelijk het 
begin en de overgang is naar een eeuwig voort
bestaan. Wij geloven dit vanuit een diep-mense
lijke overtuiging en vanuit de woorden van Jezus 
Christus zelf die ons daarin is voorgegaan. En 
daarom kunnen wij hem nu uit handen geven 
omdat wij hem mogen toevertrouwen aan ons 
aller God en Vader, de Schepper zelf. 

Wij danken God om het goede dat mijn man, onze 
vader en opa voor ons heeft betekend. 

Heer, geef hem de eeuwige rust in Uw vrede. 

Voor de vele blijken van belanastelling, ondervon
den na het overlijden van m11n lieve man, onze 
vader en opa, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

G.M.P. Hevink - Hampslnk 
Gerda en Eelke 

Hasse. Job 
Herman 


