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,In dankbare, nagedaohtenis aan 

JOHANNES ALIBERTUS VERHEIJ 
echtgenoot '1/an 

ANNA MARIA BLEUMER 

Hij weed ,geboren te, Etten op 30 septemiber 
1892. Gesterkt door he,t H. Sacrament der 
zie,ken overleed hij 22 no,vember 1978 ,in he,t 
St. Jo,zelzie,kenhuis ,te Doetinchem. Na een 
gezongen Eucharistieviering i,n de, Martinus
,kenk te ,Et,t,en ihe~ben ,we o,p 25 november 

1zijn I ichaam te ruste, ge,le.gd op het 
r.k . kerkihof te, Ellen. 

Jo;hannes Verheij is op ruim 86 jarige ,l,eeftijd 
in ,vrede onts,lapen . 
Hoewe,I hij he1lder rvan ,gees.t b,lee•f, ging zijn 
Hchameilijke, gezondheid ,de laatste jaren 
aohteruiit ; dopen .g.ing al jaren er,g moe,ilijk. 
Maa,r opge,wekt ,van aard als hij was, leefde 
ih ij als een tevreden main en klaagde, z•elden. 
Ge,zeten op z ij,n ,vaste ,plaats aan het raam 
,keek ;hij uit orver het wijde •landschap, al 
1we,r,d in ,de zomermaand,en het uitzicht be
lemmerd door de maisvelden . Daarom was 
hij altijd 1blij als de, mais ,geoogst werd en 
he,t uitzicht ,weer vrij kwam . 
Zij,n werkterrei,n lag ,thu is o.p het boerde,
,rijt,j,e en ,hij maakte klompen zoals meerdere, 
Ettenaren dat dest ijds deden. 
Hij was een ,eenv,oudi,91, hartelij,k man , 
plezie,rig in de omgang ,en met een brede 
belangstelling voor de gebeurtenissen in iZ ijn 
omgeving , maar oo,k lb lee,f hij tot op hoge 
leeftijd een 'brede lbelangstel,ling tonen 
,voor ke·rkeHj'ke ,en politieke ontwikkelingen 
we,lke hij nauwkeuri,g in de krant bijhie,ld. 

Hij was een m an die zijn ge,loof ,blijmoedig 
be1leefde ,en h ij was dank,baar voor de goed& 
zongen waarmee hij thuis omringd werd toen 
,hij op ,zijn levensavond hul,p1behoevend was. 

Moge de, ,Heer van le1ven en dood, wi,ens. 
,goede ,en trouwe dienaa,r hij geweest 'is, 1hem, 
opnemen in de eeuwige vreugde van het: 
Vaderhuis. 
ONZE V,AOER WEES GEGHOET 

Voor uw b·lijken van medele,ven we,l1ke, w ij 
mochten onde,r,vinden bij het overlijd en en 
de hegrafen,is van mijn Heve man, onze 
zor,g,z,~me vader en opa 

JOHANNES A. V,ERHEIJ 

betui,gen w ij U onze 1harteHjke, dank. 

Etten: A. M. V,enheij-'Bleume r 
Didam: E. Hueske,s-Ver,heij 

W. Hueskes 
Wim - Martijn 

Etten: A. Verheij 

Etten , november 1978. 


