
Wij gedenken 

Petrus Gerhardus Verheyen 
echtgenoot van Anna Maria ten Welde. 

Geboren werd hij op 10 juni 1917 in 
Losser. Hij overleed, gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken, 29 juni 1989 
op de fees tdag van Petrus en Paulus 
in het Verpleeghuis "Oldenhove" te 
Losser. We hebben hem op 3 juli, na 
een Eucharistieviering in de Maria Ge
boortekerk, naar zijn laatste rustplaats 
begeleid op het parochiekerkhof te 
Losser. 

Vaders leven was eenvoudig, luxe was 
hem vreemd. Als oudste van een groot 
gezin .moest hij op 13 jarige leeftijd al 
een b11drage leveren aan het gezins
b~staan. Na zijn diensttijdontmoette hij 
z11n vrouw, waarmee hij bijna 50 jaar 
getrouwd is geweest. 
Samen kregen ze 11 kinderen, waarvan 
er 2 overleden zijn. Het gezin werd 
naar zijn regels geleid, wat niet altijd 
door de opgroeiende kinderen geac
cepteerd werd. 
Om het gezin eten te geven en te kle
den h~eft hij hard moeten werken, waar· 
van 7 Jaren als ploegbaas in de nacht
dienst. Als extra b.ijdrage in het ge-

zinsinkomen maakte hij bruiloft· en 
feestmuziek met zijn accordeon. Muziek 
was zijn lust en zijn leven. Hij bespeel
de meerdere instrumenten. Ook zong 
hij in verschillende kerkkoren en was 
hij 40 jaar lid van de muziekvereniging 
.. Excelsior". 
Zijn schaarse vrije tijd werd opgevuld 
met tekenen, schil deren en dichten. 
Op 58-jarige leeftijd is hij vanwege 
zijn lichamelijke conditie opgehouden 
met werken. Dit liet bij hem een grote 
leegte na ; een wat moeilijke periode 
brak aan. 
Na 10 jaar thuis te zijn geweest werd 
hij verstandelijk minder. 
Na gedurende 2 jaar verpleegd te zijn 
in verpleegtehuizen, is hij rustig van 
ons heengegaan. 
Een spreuk in zijn Bijbel was omlijnd 
door hem: 

Daniël 12, Hosé 1, vers 13: 
.,Maar gij, ga henen tot het eind, 
Want gij zult rusten en zult opstaan 
in uw lot in het einde der dagen". 

Voor uw medeleven tijdens deze dagen 
en aanwezigheid bij zijn uitvaart en 
begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 

Namens allen: 
A. M. Verheyen-ten Welde 




