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ENGELINA GEERTRUIDA VIJE 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 
8 september 1894. - Na een welbesteed 
leven Is hij, gesterkt door het H.Sakra-

ment der zieken, in de vrede van 
Christus overleden te Enschede op 

22 jull 1986. 
Met een plechtige Eucharistieviering 

in de Jacobuskerk te Enschede hebben 
wij op 25 juli afscheid van hem 

genomen. 

Wij beschouwen het als een voorrecht 
dat wij onze goede vader en opa zo ' 
lang in ons midden mochten hebben. 
Begiftigd met een sterke gezondheid 
heeft hij heel hard gewerkt, in soms 
zeer moeilijke tijden. - Het welzijn van 
zijn gezin kwam bij hem steeds op de 
eerste plaats. - Daaraan heeft hij zich 
zelf geheel en al gegeven. 

65 jaar was hij getrouwd. Samen met 
moeder steeds alle lief en leed ge
deeld. - Toen háár gezondheid afnam, 
was het voor hem een moeiliike be
slissing zich te gaan vestigen In het 

Dr.Ariënstehuis, temeer waar hij zo'n 
sterke gebondenheid had aan de na
tuur; de wereld van zijn vogels en de 
andere dieren. 

Maar nog groter was de beproeving 
toen moeder, door het afnemen van 
haar geestelijke vermogens in een an
der tehuis moest worden opgenomen. 

Maar juist in de beproeving toonde 
hij zich een man van geloof, die zich 
voortdurend sterkend aan Christus in 

de H. Eucharistie, zijn christen-zijn uit
droeg, door zich te geven zoals hij 
was: eenvoudig, blijmoedig en vol 
aandacht voor ieder medemens. 

Juist daardoor was hij bemind, niet 
enkel bij zijn kinderen en kleinkinderen 
maar bij velen, die hem kenden. 

Wij vertrouwen dat Christus nu ook tot 
hem zal zeggen: OVER WEINIG WAS 
GIJ TROUW, OVER VEEL ZAL IK U 
STELLEN, GA BINNEN IN DE VREUG
DE VAN UW HEER. (Mt. 25, 23) 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

E. G. ter Huerne-Vije 
Kinderen, behuwd- klein- en 
achterkleinkinderen 


