
Dankbaar gedenken wij 

ADRIANUS VERHEIJ 
echtgenoot van 

MARIA ANTONIA TER HUURNE 

Hij werd geboren te Rotterdam op 
20 maart 1923 en is plotseling 
overleden te Hengelo ov 
op 16 Juni 1986. 
Biddend hebben we afscheid van hem 
genomen in de H. Hartkerk op 
19 juni d.o.v. en hem daarna te ruste 
gelegd op het r. k. kerkhof 
te Hengelo ov. 

Het levenspad van Arie Is niet altijd over rozen 
gegaan. Zijn moeder overleed bij zijn geboorte, 
met als gevolg dat hij een stuk liefde en 
geborgenheid verloor, hetgeen moeilijk door 
anderen kon worden opgevangen. Wellicht heeft 
di t er toe bijgedragen, dat hij nogal zwaarmoe· 
dig was. Niettemin hebben zijn pleegouders hem 
met veel liefde en zorg opgevangen. 

Op 45-jarige leeftijd trouwde hij en sindsdien 
heeft hij lief en leed kunnen delen met zijn 
vrouw. Zij was voor hem een grote steun. Hij 
wist dat, waardeerde het en was zeer bezorgd 
voor haar. Graag en met grote toewijding werk· 
te hij om in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Daarnaast bood hij graag zijn goede 

diensten aan anderen aan en hij zou dat graag 
nog langer zijn blijven doen. Maar helaas begon 
zijn hart al tegen het eind der zestiger Jaren 
gebreken te vertonen en ging zijn lichamelijke 
gezondheid geleidelijk achteruit, zodat hij in 
1982 zijn werk moest opgeven. Hij kon niet meer. 
Het viel hem zwaar dit te accepteren. Met name 
het laatste half jaar was hij regelmatig onder 
doktersbehandeling. 

Gelovig als hij was, zocht hij steun bij God en 
als het enigszins kon ging hij In het weei<end 
naar de kerk, tot afgelopen zaterdagavond toe. 
Zijn heengaan kwam dan ook nog onverwacht. 
Maar zijn taak hier is volbracht. God heeft hem 
tot Zich geroepen. 

Hij ruste in vr&de. 

Voor uw meeleven, belangstelling en gebeden 

zeg Ik u hartelijk dank. 

Hengelo ov, juni 1986 
Bornsestraat 222 

M. A. Verheij· ter Huurne 




