


Ter herinnering aan

Piet Verhagen
Geboren op B oktober 1931 te Eygelshoven.

Overleden op 2l maart 1997 te Kerkmde.

"Zijn leven was rbeid en zorg" - zo kunje met enkele

wmrden weergeven wie onze mder ms. Zijn leven

lang heeft hij gewerkt. En veel te yaak werd wat hij op-

gebouwd had weer tot op de grond afgebroken. Veel

ziektes hebben zijn weg gekruisd, ongeveer alles mt
en mens kan hebben. Mensen die hem het liefste

waÍen zaE hU steruen. Hij leerde om bij tegenvallers

bijna altijd het ergste te verwachten - maar hij is er

nooit aan gewend germkt. Hij heft zich niet laten

hangen, hij heeft zijn lot moedig gedragen. 't Heeft

hem een betje veÈitterd gemmkt, al liet hij dat niet

merken; en hij werd er Mt enaam door.

Hij ms een mgme vader en een lieve opa. Steeds

stond hij vmr zijn medemensen klar, voor zijn kinde-

rcn op de eerste plaats. Bij hem ms iedercen welkom,

hij hield wn kaarten en ms ontzettend graag onder de

mensen. Hij genmt van de muziek, op de Markt, in het

HertenpaÍk; hij ging vmr ren kleinigheid nmr de

winkel, alleen maar om mensen te ontmGten. Met een

goede mop kreeg je hem altijd aan het lachen.

Het laatste jmr viel ook dat weg. Met zijn ziekte durfde

hij niet meer de deur uit. Wij zijn heel dankbaar

voor José Scholtes, die hem verzorgd heft en de

levensmoed in hem wakker heeft gehouden: vriend-

schap, echte naastenliefde - het is helemml niet

vanzelfsprekend, mmr vooÍ hem werd het vanzelf-

sprekend.

Heel plotseling is hij gestoryen. Nu wij afscheid van

hem moeten nemen, valt ons dat zwar, maar we putten

kracht en troost uit zijn geloof en levensmmd. Wij
geloven dan ook dat Piet nu en plaats mag hebben in

Gods eeuwige liefe. Als we ons herinnercn mn zijn

rustige aard, en aàn het vele dat hij heft doorgemakt,
dan kunnen wij met overtuiging bidden: "Heeq geef

hem de eeuwige rust - in het land war geen rouw, geen

geween, geen smart a[ zijn, want al het oude is voor-

bij."

Voor Uw blijken mn medeleven tijdens de ziekte, het

overlijden en de begrafenis van onze vader zeggen wij
U oprmht dank.

De plrchtige zeswekendienst al gehouden worden op

aterdag l0 mei 199 om 18.00 uur in de kerk van de

Blijde Bmdschap in het Rolduckerueld.
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