
Tot gedachtenis aan 

Gerardus Cornelis Verbeten 
weduwnaar van 

Theodora Berendina Keuben 
Hij werd op 1 april 1896 te Herwen en 
Aerdt geboren. Na voorzien te zijn van 
het sacrament der zieken overleed hij te 
's-Heerenberg in "Huize Sc. Gertrudis" 
op 1 november 1979. Hij werd op 5 no
vember daaropvolgend begraven op het 

r. k. kerkhof aldaar. 

Op de dag waarop de kerk het feest van 
Allerheiligen gedenkt, kwam de Heer hem 
uit zijn lijden verlossen. Zijn laatste da
gen waren smartelijk en de dood leek 
een verlossing. Hij hoopte ook zelf dat 
het "niet te lang zou duren". 
Zo is deze goede mens nu van ons heen
gegaan, om binnen te treden in de eeu
wige vreugde der heiligen en engelen, 
om het eeuwig gelaat van de Allerhoog
ste voor alcijd te aanschouwen. 
Een eenvoudig man was hij en oprecht 
gelovig. In het Bejaardencentrum waar 
hij zijn laatste dagen sleet en waar hij 
het goed naar zijn zin had, omdat hij er 
zich goed verzorgd voelde, had men graag 
met hem te doen. Hij had geen tegen
standers, met allen kon hij goed overweg 
en wanneer er raad nodig was, zocht men 
hem ook bij voorkeur op. Zijn oordeel 
was mild en wilde niemand kwetsen. 

Toen zijn ziekte zich openbaarde, gaf hij 
zich spoedig gelaten over: hij wist en zei 
het ook, dat er maar Eén is die alles leidt 
en bestuurt. 
Zo mogen wij hem in herinnering hou
den en er van overtuigd zijn dat deze 
trouwe gelovige het eeuwige leven is bin
nengegaan. 
Gij die hem gekend en bemind hebt, 
vergeet hem niet en gedenkt hem bijzon
der in uw gebeden. 
Heer God, geef uw dienaar de eeuwige 
rust. 

Voor de blijken van medeleven bij het 
overlijden van onze lieve vader, schoon
vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 


