
STERVEN IS DE OVERGANG 
TOT LEVEN IN ONSTERFELIJKHEID. 

t MARTINUS CORNELIS 
LEONARDUS VERHAGEN 
werd geboren op 11 apri l 1924 te Goirle. 
Op zijn levensweg ontmoette hij 

Gerritdlna Johanna Theresla Ruiter 

met wie hij op 23 januari 1965 te Hengelo o 
een kerkelijk huwelijk sloot. 

Zijn laatste jaren werden overschaduwd door 
l ichamelijk onvermogen, dat hem belette om zijn 
eerlijke wil tot werken In daden om te zetten en 
dat hem h inderde om gestalte te geven aan zijn 
leraarschap zoal s hij dat zag als zijn ideaal. HIJ 
was verheugd toen hij vernam dat een operatie 
deze be lemmering zou kunnen wegnemen en op 
11 apri l 1978, op de dag van zijn vier en vijft igste 
veriaardag , onderging hij blijmoedig en vertrouw· 
vol de medische ingreep, waarvan hij al les ver· 
wachtte . 

God beschikte andersl Na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Zieken werd in de vroege ochtend 
van 19 apri l 1978 in alle stilte het dagboek van 
zijn leven gesloten. 

Op zaterdag 22 april 1978 is hij begraven op het 
kerkhof van de Maria Geboortekerk te Losser. 

Martin Verhagen was een goed mens, die leefde 
van uit zijn geloof en dit · met zijn l iefde • deelde 
met Diny zijn vrouw. Bewust wi lde hij alles zij n 
voor haar, voor zijn moeder en al zijn fam ilie· 
leden. Hij voelde zich één met zijn col lega's van 
school en met zijn leerlingen en wie hem kende. 
wist hoe moeilijk het hem viel dat hij door zijn 
ziekte In zijn werk geremd werd . Voor zover zijn 

gezondheid het toeliet bleef hij zich Inzetten voor 
zijn engelse en franse lessen en in zijn gods
dienstlessen probeerde hij steeds zijn leerlingen 
iets mee te geven van wat hem inspireerde en 
dat inhoud kon geven aan hun latere leven. 

Vanuit deze instell ing legde hij • nog ongehinderd 
door ziekte - de grondslag voor het parochiële 
zangkoor van de Martlnuskerk, dat hij in de begin· 
1aren heeft geleid. Zijn maatschappelijke betrok
kenheid bleek ui t zijn bestuursfuncties bij het 
Rode Kru is, waar hij met l iefde en deskundigheid 
ook het jeugdkoortje leidde en uit zijn vele werk 
voor de plaatselijke zwemclub. 

Een welbesteed leven is afgesloten en vindt zijn 
bekroning in zijn op aarde beleden geloof dat pijn 
en tegenslag overwint, dat succes en vreugde in 
dot leven verre overtreft. 

Heer laat hem delen In de vreugde Uwer verrijze· 
nis en ,ieef zijn vrouw en allen die hem kenden 
de kracht om te blijven getuigen dat U de Verre
zene bent . 

Ru~t nu maar uit: je taak is afgekomen; 
vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet 
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen. 
De zin was af. God heeft een punt gezet. 

U,t dankbaarheid voor Uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Oiny Verhagen-Ruiter. 




