GU ztjt voor mij een sterke burcht,
waat ik mij veilig en gelukkig voel.

À,

De eersÍe chrislenen hebben vroeger

I

Dankbare herinnering aan

Maria @efirudis

Rljks

weduwe van
JOANNES VËRHAEGEN

Zii werd geboren le Heythuysen l0 aug. 1888

en overleed, na gesferkt te zijn met de
genademiddelen van de H, Kerk, in de
Verpleegkliniek te Heerlen, 4 oklober 1978.
Wij hebben afscheid van haar genomen in een
Plechtige UitvaarÍdienst op 7 oklober d.a,v.
en haar ter ruste geleEd op het kerkhof
ie Heythuysen waar ook haar man
begraven ligÍ.

Wij mensen vieren onze geboortedag,
de daE waarop wij het levenslicht hebben
aanschouwd. Zo hebben kinderen, kleinkinderen en Íamilieleden van de oVer-

ledene enkele weken geleden ook nog
de 90-ste verjaardag gevierd van moeder
en oma. Naar die feestelijke dag had
oma immers toegeleeÍd. Toen heeft ook
niemand kunnen denken, dat reeds zo

spoedig na die mooie dag, alle familieleden weer zouden samenkomen om een
andere geboorfedag te gedenken, haar

geboorÍedag narnelijk voor de hemel.

ook sÍeeds de sterfdag van de martelaren
als hun geboorledag gevierd, als de
dag waarop zij binnengingen in het
eeuwige leven,
En zo is de dag waarop oma overleden

is niet hel einde, maar het begin van

bij O.L. Heer. Zij zal
immers niet alleen voortleven in onze
herinnering als een vrouw en moeder
die nooit iets voor zichzelÍ vroeg maar
haar eeuwig geluk

altijd aan anderen dacht,

Zij zal ook

voortleven bij God, omdat zij plichtsgetrouw Chrislus heeÍf gediend als haar
Heer en Verlosser,
Zo lezen wii in de laaÍste zin van het
evangelie van haar BegraÍenismis:
,,Verheugt u en juichl. Want groot is
uw loon in de hemel".
Daarom kon moeder ook heel rusÍig afscheid nemen van het aardse leven. Zij

wist dat haar Heer haar stond op

te
wachten mef de woorden: ,rKomf, goede
en gelrouwe dienares. Treedl binnen

in de vreugde van uw Heer".
De zeswekendienst wordt gehouden in de kerk

te Heythuysen op zondag

19 nov.

Begrafenisond. M. Lindeman

om Í0

uur.
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