
Moge deze kleine beriooerinj? U <lnen 
bidden voor 

JOHAN~,\ GERRWJ'IA RASIN~ 

t•c•htgenote 'an 
Gerardus Beruardu~ Heinink 

Geboren te Lonnek('r 10 oktober 1902 
en o• er leden te En•cbede 31 maart 
1975, voorzit>n 'an b et ~acrament der 
zieken. - Op 3 april 'ierden "ij tot 
haar intentie de F.ucharistie, "aarna 
de crem atie •·olgd(' te U•"elo. 

t 
Wij zullen niet gemukkelijk vergeten, 
hoe moeder lijd1to en pijn mor>1t •er· 
duren juist in Je "eek, waarin "ij 't 
Jijden co 8tenen va11 J e-zul Chri~to~ 
h erdenken. 
Maar nu mog zij dan ook haar Pasen 
vieren met de verrczt'n Heer. 
Nu is alle lijd1'11 ('n pijn voo1·bij, altijd 
en voorgoed. 

Groot wus J e krucht di,.. vun huur uit· 
ging en niet mind('r groot onzt' s tille 
bewonderin~ voor Je· trouw tus~en 
man en v1·ouw. - Vun hu11r kinderen 
mocht zij oogM!o:u "al Zt' :r.auicle : een 
~rote liefde. 

(;ud, wij dank"n U voor dc•ze morci<'r, 
omdat wij in huar mo1•hten ontcl"kk,..n 
een beeld .-on U" Zoon. 

Wij bidden U, dat zij, die altijcl zo i.toed 
voor ons en anderen i.tezorgd beeft, no 
levend bij U, mag "tik en o• er on•, dat 
zij U d e nam1tn 'an 'ader. kind('rt'n t·n 
kleinkinderen in l.,w h erinneriol! mai: 
brengen zonder ophouden. dat bidden 
wij U omdat zij h aar l ijden-kelk rne t l 
heeft leei;:ged ronken. 

Wij nagen l dat "ij. zoa l~ m oeder, 
een teken mogen zijn 'an l.:" aan" c>
zigbeid onder on~, een tc•keo 'an lic bt 
eo vred e •·oor uilen die l z le!u•o. 

Oierb11re echtgenoot. ik dank je 'oor 
111 je liefde en zorgen 'oor mij. 
Beste kinderen, !'leed• he hlJe n 'ad •r 
c•n ik gelPefd voor jullie j.:t'luk l' ll \\f•I · 
zijn.- Blijft God trouw dien1tn l"ll " ' '''· 

geel mijn \'Oorbedd niet. En !{ij , mijn 
kleinkinderen, kom Omu te hulp ml'I 
een hartelijk gebed. 

Voor Uw hartelijk medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw en onze moeder en oma, 
willen wij U hiermee oprecht danken. 

familie Heinink 


