
Ter gedachtenis aan 

HENOR IKUS FRANCISCUS VERHEIJEN 

echtgenoot van 

HEILTJE COENEN 

Hij werd geboren te Nuenen op 25 septem
ber 1920 en is aldaar plotseling overleden op 
4 oktober 1980. 
Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof van 
de Clemensparochie te Nuenen. 

Hij had veel van zijn krachten gevraagd in 
de 47 jaren dat hij gewerkt had. 
Als jongen reeds begonnen had hij veel werk 
verzet en hij vond het geen bezwaar om dat 
elke nacht te doen, als anderen rustten. 
Hij wilde dit doen en hij kon dat doen om
dat hij het werk niet schuwde en omdat hij 
daardoor voor vrouwen kinderen kon zorgen. 
De handicap, dat hij niet goed hoorde, was 
voor hem geen belemmering om tot anderen 
t e spreken en iedereeen die hij kende te 
groeten . 
Dit lag in zijn prettig en opgeruimd karakter. 
Wel was het moeilijk voor anderen om in de 
laatste jaren, toen hij niets meer hoorde, 
met hem te spreken . 
Zijn wereld werd daardoor niet klein, maar 
wel begrensd . 

Hij heeft dit gedragen op zijn wijze en zocht 
in die omstandigheden naar zijn ontspanning. 
Hij had dat wekelijks genot en op weg daar
heen is hij gestorven. 
Zijn gezondheid was niet meer goed en de 
laatste weken waren zwaar voor hem. Hij 
heeft zijn ziekte toch goed gedragen. 
Zestig jaar is hij geworden en voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkind is dat te kort. 
Wij bidden daarom tot God om kracht voor 
degenen die achterblijven, maar vooral dat 
God deze lieve man, goede vader en opa be
loont met een eeuwig, ongekend geluk en 
vreugde. 

Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven 
bij het overlijden en de begrafenis van mijn 
d ierbare man, zorgzame vader en lieve opa 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

De fami lie. 




