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Denk met dankbaarheid aan het mdse leven van
en bid met vertrouwen om het hemelse leven voor

Wiel Verhagen
sinds 8 augustus 1942 echtgenmt vm

Mia Schoonbrood
Wiel werd geboren in Eygelshoven op 14 mei 1920 en
kwm in Heerlen te overlijden op l0 november 2000.
Na een plrchtige uitvaartmis in de Antoniuskerk van
Bleijeràeide nmn we op 15 november dmpvolgend
afscheid van hem in het crcmtorium te Heerlen.
Wiel is met niets begonnen en heeft dmr hard te werken
een bestam vmr hemzelf en zijn gezin opgebouwd.
Hij was timeman van beroep, heeft daamamt nog
ruim 25 jam in diverse café's in Kerkmde gekelnerd,
teruil hij bovendien nog zestien jm lang smen met
zijn vrouw en jongste dmhter de bekende ijswagen op
de Heerlenre Milkt runde. En of dat nog niet genoeg
was, stond hij mk nog altijd klaar om te helpen als er
een berocp op hem werd gedaan.
Hoewel zijn gezin zijn grote hobby was, kon hij ok

intens genieten van bloemen en tuinieren. Die hobby
beoefende hij vooral op de cmping, waar hij en zijn
gezin woeger alleen in de weekenden, maar later relfs
weken achter elkm verbleven.
Iiter heeft hij dit alles om gezondheidsrcdenen moeten
afbouwen. Het begon met hoge bloeddruk, gevolgd
door twee hartinfilcten en een hereeninfarct. Vijfjaar
geleden kwam hij mk nog aan de nierdialyw, teruijl
hij twee jaar geleden mk nog tot ovemt van mmp
met een open been begon te sukkelen. Wat dat betreft
heeft hij weinig kunnen genieten van het nieuwe apptrtement in de Kerkraadse Norbertushof dat hij enkele
juen geleden samen met zijn vrouw betrok.
Tmh nog plotseling kwm ep een einde aan zijn levensweg, wat ons natuurlijk tot drcfheid stemt, mm mk
aan zijn lijdensweg, en dat is wat ons verdriet om het
afrcheid minstens een beetje ve%cht.
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en
betekend, veÍrouwen we hem toe aan Gods liefde en
barmhaÍigheid en bidden we dat de Heer zijn werken
en zorgen nu beloont met zijn hemelre rust en vrcde,
en gebed bij zijn ovedijden,
uitvaart en begmfenis. Craag nodigen wij U alvast uit

Dmk voor Uw medeleven

vmr de

Zeswekendienst welke wordt gehouden op
zaterdag 16 december a.s. om 18.(X) uur in de parochie-

kerk vm de H. Antonius van Padua te Kerknde
(Bleijerheide).

Mia, kinderen en kleinkinderen

