
Ter dankbare herinnering aan 

HEIL T JE COENEN 

weduwe van 

HENDAlKUS FRANCISCUS VERHEIJEN 

Zij werd geboren te Rotterdam op 15 mei 
1916 en is na een korte ziekte overleden in 
het verpleeghuis te Valkenswaard op 14 
januari 1985. Zij heeft haar laatste rustplaats 
bij haar man op het kerkhof van de Ciamens
parochie te Nuenen. 

Slechts enkele maanden IS zij ziek geweest 
en was ZIJ door haar z1ekte n1et of nauwelijks 
in staat om met de mensen te praten. Al was 
tevoren haar Ziekte toch wel aanwezig, zij 
heeft niet geklaagd, ook niet tijdens haar 
ziekte. Dat was ook n1et haar karakter, want 
zij was blij en steeds tevreden. 
Samen met haar man heeft zij vele Jaren 
gelukkig geleefd en samen de zorg gedra
gen. Na zijn dood heeft zij stil verder geleefd 
en was ZiJ steeds bezig met handwerken, was 
zij bere1d anderen te woord te staan, was ZIJ 
gastvrij voor hen zonder dat zij veel naar 
anderen toe ging. 

Maar haar meeste tiJd was toch voor haar 
dochter, schoonzoon en kleinkinderen. Voor 
hen had zij alle aandacht en zorg, voor hen 
had zij letterlijk alles over. Maar z1j ondervond 
van hen ook zoveelliefde terug. Steeds werd 
zij gehaald en trokken ZIJ met moeder en oma 
op. Daar genoot zij van en zo heeft zij nog 
mooie jaren gekend. 
Jammer dat haar gezondheid niet zo goed 
werd, zozeer dat opname in ziekenhuis en 
verpleeghuis noodzakelijk werd. Al kon zij 
niet of nauwelijks meer iets zeggen, toch was 
zij dankbaar voor de goede zorg, het trouwe 
bezoek dat zij ontving. Wij mogen blij zijn dat 
het lijden niet te lang heeft geduurd en dat 
God haar tot z1ch heeft geroepen. 
Daarom bidden wir 
God. wij danken U voor mijn lieve moeder, 
schoonmoeder en onze goede oma; zij was 
goed voor ons. W1j vragen U, beloon haar 
voor haar goedheid met een eeuwig geluk bij 
U in de hemel. 

Geef haar de eeuwige vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven zeggen wij u hartelijk dank. 

Tonny en Harry Aarts- VerheiJen 
Chantal. Jasper 


