


Wil in uw gebeden gedenken

Martin Octave Marie Constant Verheggen
echtgenoot van

ELIZABETH WILHELMINA MARIA CROUSEN

onze dierbare overledene werd geboren in sittard
op 4 augustus 1920. Hij overleed, volkomen onver-
wacht, nog voorzien van het sacrament der zieken,
zaterdag 27 september lg7S.
Na een plechtige e_ucharistieviering in de parochie-
kerk St. Petrus' Stoel van Antioch ië te Sittard,
l''"!bql wij hem 2 oktober begraven op het kerk-
hof aldaar.

lneens, in een oogwenk, was het gebeurd en was
er een einde gekomen aan het leven van constant
Verheggen. Met inzet van zijn hele wezen gaf hij
zich aan de dingen die hern boeiden: de m-uziekl
de natuur, de kunst, zijn vaderstad Sittard.
Dienstbaarheid, trouw en liefde verpakte hU niet in
fraaie .plichtplegingen; hu zou dai on*aàrachtig
gevonden hebben.
Hii beschouwde het als een vorm van apostolaat
zijn medemensen met het goede, het waie en het
schone in kontakt.te brengen. En dat heeft hij ge_
daan: met toewijding en óvertuiging!
Daarbij stond zijn. vr-ouw helèmaàl naast hem; zij
dacht, voelde en leefde met hem mee.

L^ psalm 102 schrijft de psalmist:
De mens - als gras zijn zijn dagen,
hii bloeit als de bloem op het veld;
gaat de wind erover - verdwenen,
en de plek heeft geen weet meer van hem.
Maar de goedheid des Heren, zij blijft:
zij is eeuwig met wie hem vrezen.

Moge die .goedheid van de Heer Constant op-
nemen in het.ee.uwiq geluk en moge diezelfde
goedheid ons de kracht geven onze weg door het
leven te gaan zonder hèm, die wij eigënlijk ni"i
kunnen mÍssen.
Onze Vader Wees Gegroet

H. Rosa bid voor ons.

WU danken U oprecht voor uw gebed en mede-
leven.

De zeswekendiens \ fgt plaats hebben op zondag
23 november om 11.00 uur in de kerk van de Heil
lige Michaë|.


