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HENK G. C. VERHEIJEN 
echtgenoot van ANNEKE TER BRAAK 

Geboren 5 Januari 1917 te Ommen. 
Gestorven 2 augustus 1992 te Oldenzaal. 

Bedroefd en blij nemen wij vandaag afscheid van 
vader. Eigenlijk hoeven we geen afscheid te 
nemen, want, zoals vader het zelf zegt, Is hij 
niet werkelijk gestorven, want hij blijft in onze 
gedachten. 
We zijn bedroefd omdat we zijn lichamelijke 
aanwezigheid erg zullen missen. We zijn blij 
omdat we met vader ervan overtuigd zijn dat 
God vaders uitgestoken hand heeft aanvaard. 
Voor hem is het grootste mysterie dat de mens 
kent nu geopenbaard. 
Zoals vader geleefd heeft, zo is hij gestorven. 
Berustend in wat hem overkwam an gelovend 
dat ieder mens uiteindelijk aan God toebehoort. 
Moeder drukte hij op het hart: ,.Anneke, bedenk 
wel dat je de kinderen maar van God te leen 
hebt". Zo kunnen wij eveneens dankbaar terug
kijken dat God ons vader heeft geleend. 
Toen vader op 29 juli j .l. getroffen werd door 
een hersenbloeding zwaaide hij ons nog weg 
met een gebaar van " ik red me wel". En vader 
is gered. God heeft hem een lijdensweg be· 
spaard. Vader Is gestorven zoals hij zich ge
wenst heeft. 
Wie vader heeft gekend zal zeker zijn opgevallen 
dat vader een enorm Godsvertrouwen had, een 
sterke behoefte een zorgzame echtgenoot, vader 
en opa te zijn en een zeer sterke sociale bewo
genheid. 
Op een keerpunt in zijn leven besliste hij niet 
in te treden bij de orde der Dominicanen, maar 
zijn hang naar het priesterschap is nooit ver
dwenen. Daarom hebben we vaders stoffelijk 
overschot opgebaard met het Domlnlcanerrozen
kranskruis In zijn handen, een kruis dat hij de 
laatste maanden in zijn colbert steeds bij zich 
droeg. 

Er waren meer tekenen dat vader zijn dood voor
voelde. Jaren geleden teker.de hij een codicil 
dat hij zijn stoffelijk overschot ter beschikking 
stelde aan de medische wetenschap. Toen hij 
echter vernam dat enkele familieleden dit een 
onprettig idee vonden, heeft hij dit vorige week 
nog herroepen, toen niets nog op een naderende 
dood wees . En in dezelfde week stelde hij de 
concepttekst op van het overiijdensbericht. Zijn 
laatste wil lag al jaren in de la van zijn bureau. 
Vader was niet bang voor do dood en heeft daar 
nooit een geheim van gemaakt. Zijn geloof vond 
hij in het Boek der Boeken, waar hij voortdu
ren1 uit las en over studeerde. Het hield zijn 
geest kritisch en hij legde zich nooit neer bij . 
In zijn ogen · onrecht. Vaders Inspiratie maakte 
van ons misschien wel een theologenfamilie. 
In zijn hart was hij hier denken wij trots op, 
hoewel vader zich er steeds over bleef verbazen 
dat je aan de leer vnn Jezus Christus kunt ver
dienen. Daarvoor moet Je een echt vak leren! 
We zijn overtuigd dat vaders Godsgeloof hem 
een zorgzame echtgenoot, vader en lieve opa 
heeft gemaakt. We hebben veel van hem ge
leerd en danken hem voor dit alles. 
Vaders zorg om de zwakkeren in de samen
levin; uitte zich op terreinen van Vlncentlus, 
Caritas en reclassering . Ook in zijn werk bij de 
douane nam hij vaak de rol van pastor, domi
nee en/of rabbi op zich . Velen hebben genoten 
van zijn manier van vertellen . Velen ~ebben zijn 
steun gevoeld. Waar hij kwam was hij een graag 
geziene gast. 
We laten tot slot vader zelf aan het woord en 
we citeren het hier omdat ~et vader ten voeten 
uit Is. Aan moeder schrijft hij in zijn laatste wil: 
"Wat mijn gevoelens en gedachten zijn over onze 
eindbestemming weef ;e voldoende. Bij al mijn la/en 
heb Ik ge fracht sfeeds Christus gestalte fe geven 
in mijn leven. Hij was mijn leven, nu is Hij mijn 
Eeuwige Leven. Tof ziens bij Hem.•• 
Vader bedankt! 

Wij danken een leder die vader een warm hart 
blijft toedragen. 
Oldenzaal, 6 augustus 1992 
Fam. Verheijen 




