


"Door Hem, met Hem en in Hem". 

Een dankbare herinnering aan 

THEO VAN DEN HEUVEL 

geboren 8 november 1922 te Denekamp. Na zijn 
priesterwijding in 1952 was hij pastor in Abcoude, 

Goor, Utrecht, Arnhem, Vriezenveen en Wijk bij 
Duurstede. Sinds 1976 was hij als pastor verbonden 
aan het Alphons Ariënshuis en het Bejaardencentrum 

Tolsteeg te Utrecht. 

Na een korte hevige ziekte overleed hij op 
17 januari 1980 te Utrecht. 

We hebben Theo op 21 januari begraven in 
Denekamp op de R. K. Begraafplaats. 

Theo was graag bij zijn familie, bij de mensen voor 
wie hij pastor was en hij was graag in zijn eigen huis. 
Wat was hij graag op familiebijeenkomsten en hoe 
vaak heeft hij niet gezegd; Wij zo gezellig onder 
elkaar. Voor broers en zussen, neven en nichten was 
Theo een geziene gast. Hij was met heel zijn hart 
verbonden met het wel en wee van al zijn familie
leden. 

Theo was priester in hart en nieren. Misschien was 
het priesterschap wel het dierbaarste wat hij bezat. 
Hij offerde daar alles voor op waar hij zelf gelukkig 
mee had kunnen zijn. Het liefste was hij op een heel 
eenvoudige manier met mensen bezig, zonder veel 
ingewikkelde woorden. Zijn aandacht ging vooral uit 
naar zieken en mensen die, niet meer mee konden. 
Een menselijk hartelijk woord was het beste wat hij 
geven kon. 
Hij was veel bij mensen, maar hij was ook graag in 
zijn eigen huis, op zijn flat. Hij was heel rijk met elk 
vriendschappelijk gebaar, maar hij kon er moeilijk 
zelf om vragen. En was tegelijk de eenzaamheid niet 
zijn grootste angst ? 

Theo, jij die er moeite mee had om je zelf te laten 
kennen, jij die er mee worstelde om jezelf te kennen, 
moge jij door God gekend zijn. 

Moge God jou aanvaarden en heel jouw leven en 
werken opnemen in zijn barmhartige, tedere liefde. 

Wij willen U hartelijk bedanken 

voor Uw meeleven en Uw aanwezigheid. 

Familie van den Heuvel. 


