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Met veel liefde willen wij de herinnering 

levend houden aan 

Antonius Johannes Verhoeven 

45 jaar lang was hij gehuwd met 

Maria Aleida Anton ia klein Avink 

Hij werd geboren 29 oktober 1918 te Harre· 
veld. Na voorzien te zijn van het H. Sacra· 
ment der Zieken is hij gestorven op 14 de
cember 1992. Na de Eucharistieviering in de 
Maria Geboortekerk te Losser hebben we 
vader bij Tonnie op ons parochiekerkhof be· 
graven. 

Met het sterven van vader is een rijk en 
vruchtbaar leven afgesloten. Wij zijn dank· 
baar dat wij hem op zijn laatste reis met 
veel liefde en intensieve zorg hebben kun· 
nen bijstaan. 
Vooral moeders aanwezigheid was een gro
te steun . 
Hij was een man van weinig w~orden. Hij 
was zwijgzaam van karakter en niemand zal 
weten hoeveel zorgen hij in stilte heeft ge· 

had. Zolang zijn lichaam het toeliet was hij 
bezig met zijn tui n en alles wat om en rond 
het huis moest gebeuren. 
Graag was hij buiten in de natuu r, dat gaf 
hem een stuk rust en zorgeloosheid. 
Hij heeft dan ook meniq uur doorgebracht 
in de tuinen van zijn kinderen. 
Hij was iemand met een brede belangstel· 
ling die tot het einde toe geïnteresseerd 
was in alles wat er in de wereld gebeurde. 
Maar het meest ging zijn liefde uit naar zijn 
vrouw, kinderen en speciaal zijn kleinkinde· 
ren. Voor hen was er bij opa altijd een plek· 
je vrij op zijn schoot. . . .. 
Hi j was een gelovig man, en hierin vond h1J 
kracht en vertrouwen tijdens zijn ziekte. 
Zijn levenshoud ing maakte het voor on~_ge· 
makkelijk om hem tot het laatst toe b1J te 
staan en hem vol vertrouwen in Gods han· 
den over te dragen . 
Vader, bedankt voor al je liefde en zorg. 
Dat je mag rusten in vrede. 

Blijf liefdevol voor elkaar 
en vergeet mij niet 

Wij bedanken U voor uw medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa. 

M. A. A. Verhoeven-klein Avink 
kinderen en kleinkinderen 




