
vertrouwen 



t 
Gedenken wij in onze gebeden 

HEN DRIKUS THEODORUS LUHEN 

echtgenoot van 

ALEIDA JOSEFINA HENDRIKA 
HEERINK 

eerder weduwnaar van 
GEERTRUIDA MARIA PAULINA 

HORSTHUIS 

H iJ werd geboren te Weerselo 1 februari 
1914. HiJ overleed aldaar 22 oktober 1980. 
25 oktober d.a.v. werd hiJ begraven op het 
R.K. Kerkhof te Weerselo. 

Hij was een man die op zijn eigen manier 
genoot van het leven. Hij werk te hard. als 
postbesteller had hij als taak mensen blijde 
en droevige berichten door te geven en hij 
had vele hobby's: hij timmerde graag, ging 
helemaal op in de duivensport. tot het laat
ste toe hield hij alle standen van de duiven
vluchten bij. 
Hij werd in zijn leven getroffen door grote 
tegenslagen. die een stempel drukten op zijn 
leven. Het vroege heengaan van zijn eerste 
vrouw. de dood van Gerrit op 15 jarige leef
tijd en in de latere jaren zag hij al zijn broers 

uit dit leven heengaan. In stilte vond hij 
steun en kracht in zijn eenvoudig maar op
recht geloven. 
9 Jaar geleden moest hij een zware operatie 
ondergaan. waar hij toch weer goed van her
stelde. Maar het laatste jaar werd hij getrof
fen door een kwaal die zijn gestel langzaam 
maar zeker geheel ondermijnde. Hoewel hij 
voelde dat zijn krachten afnamen. bleef hij 
nog lange tijd vechten voor zijn leven. Tot 
hiJ na vele ondragelijke benauwdheden 
moest opgeven. 
Nog tijdig gesterkt door de zalving der zie
ken heeft hij vol overgave zijn leven in Gods 
handen gelegd. vertrouwend op het eeuwig 
leven in Gods heerlijkheid. 

Lieve vrouw en kinderen, ik dank jullie voor 
alle goedheid en zorg, vergeef me mijn 
zwakheden, blijf altijd trouw aan het geloof. 
want dat is de ware weg naar het geluk. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 

Voor de vele blijken van belangstelling on
dervonden tijdens de begrafenis van mijn 
lieve man, onze vader en opa, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

A.J.H. Luhen - Heerink 
kinderen en 
kleinkinderen 

Weerselo. oktober 1980. 


