
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Niemand leeft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zichzelf 
Wij l,even en s,t:er-ven 
voor God onze Heer 
Hem behoren we toe 

Dankbar,e hecinneri·ng aan 

Henricus lgnalius Constantinus Zinke 

echtge,noot van 

Maria Elisabeth Prinsen 

Voo:r ruim 65 jaar, op 31 december 1919 be
gon zijn leven te Schoonebeekerve-ld. Op 1 
me•i 1947 trad hij in het huwelijk en stic-htte 
een gez.i.n , waarvoor hij werk.te en zorgde. 
Ondanks zij.n e.igen zaak, werkte hij daarnaast 
ook no:g i,n de ploegendienst. Voor zij,n vrouw 
en zijn 10 ki,ndere n had hij alles over. Zij 
stonden voo,rop . Hij deed dli4 met zijn dage
lijkse daad'kcach1, niet met veel woorden. 
Wan.neer hij iets zei , was het weloverwogen , 
eerlij,k en rechtvaacddg vanuit het diepst van 
zijn hart . Hij gaf de zijnen liever, a,ls dat hij 
voor z-ichzelf iets vroeg. Dit kon hij, een 
leven leven Ln eenvoud, 1 iefde en trouw, om
dal hij leelde vanuit een d iep gelov,ige over
tu-ig,i:ng . Oo:k hier was hij trouw, zo.nd,er gro
te woorden. De laatste 13 jaar kon hij niet 
me,er werl<en, zoals hij d,aarvoor g-ewend was. 
Toch k•laagde hij noo.i:t. Hij was, ondanks zijn 
handic-ap, s-teeds bere,id er voor de ander te 
zijin. Hij ga,f zo aan ons een voorbeeld, dat 
we samen als gelo,vige mensen onderweg 
zijn, de Heer tegemoet. Hij was blij. wan-

n,ee,r hij merkte dat zijn k,inderen zich a,ls 
gelovige mensen bekenden. 
De He-er kwam hem tegemoet in Emmen en 
haalde hem thu,is op 27 februari 1985. 
Wij zij1n bedmefd en versla•gen, vinden geen 
woorden, maar zijn i,n ons hart d,ankbaar 
voo:r zo'n l·ieve ech-tgenoot , voor zo'n zorg
dragende vader en opa. 
Wij gel.oven dat hij uilt Uw Hand zijn leven 
ontving. We wet1en, naar Paulus' woord, dait 
wi:e d:oor U naar huis geroepen wordt, zijn 
Leven n,iel verlii•est , maar het veranderd wordt. 
Daarom v.e,rtrouwen we zijn stoffelijk lichaam 
op 4 maart 1985, na een Eucharistieviering 
ten afsche•id, toe aan de aarde van het R.K. 
kerkhof te Erica. Daar za,I het rusten tot de 
Heer komt i,n Heerlij-k,heid . 
Goed!e God, geef deze man, vader en opa, 
Uw d1ienaar Henricus Uw v.rede, Uw hu,is. 
Schenk ons i,ets van zijn eenvoud en ge
moedsrust i,n ons leven gestalte te geven, 
opdat ook wij b•lij,ven op de weg, U tege
moet. 
Uw eeuw,i,g Licht verHchte hem . 

Voor uw blipken van mee-leven en gebed 
zeggen wij u ha,roolij,k dank. 

Familie Zin-ke. 

Erica, maart 1985. 


