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GERARD JOSEPH BERNS
echtgenoot van

MARIA DOHMEN



geboren te Eygelshoven 26 mei 1916 en
voorzien van het H.Oliesel, overleden in het
St.Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Ere-kerkmeester van de parochie.

Als een aktief mens heeft de dierbare over-
ledene in het leven gestaan. Jarenlang is hij
in vele organisaties van Eygelshoven een
stuwende kracht geweest, een harde werker
die een bekend figuur werd in het vereni-
gingsleven en de gemeenschap. Ook toen er
in Eygelshoven en de Hopel een nieuwe pa-
rochie van de grond moest komen, was hij
bii de eersten, die zijn schouders onder dat
werk ging zetten.

Daarnaast rustte op hem de zorg voor zijn ge-
zin, zijn echtgenote en kinderen, waar-
naar zijn gedurige aandacht uitging, waar-
voor hij door ziin dagelijkse arbeid een be-
staan opbouwde en een toekomst verzeker-
de. Een zeer zware slag moet'het voor he,m
geweest ziin, toen hij ging beseffen dat het
niet allemaal zo ging als hij graag wilde en
dat hij zich meer en meer zou moeten terug-
trekken binnen zijn huiseliike kring. Een
ernstige ziekte sloeg een diepe wonde in
zijn bestaan, dat daarmee totaal veranderde.

Moge de goede God , waarvoor h ii zozeer
in de weer is geweest, zijn dienaar belonen
voor de vele aktiviteiten.
Moge hii ook de uiteindelijke vrede vinden
in Gods woning en dat wij, allen , zijn dier-
baren en kennissen, geraakt worden door
Gods liefde, die in ons leven kan verzachten
wat hard is.
Mogen wij ook, terwille van deze dierbare
overledene, kracht ontvangen voor een ge-
lovig leven in trouw aan de Kerk, die h ij
heeft gediend.
Heer, geef hem de eeuwige rust.

Wi, danken allen voor het medeleven welke
wij rnochten ondervinden bi! het overlifden
en de begrafenis 

Fam. Berns - Dohmen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H.Pastoor
van Ars te Eygelshoven op zaterdag 30 juli
1977 om 19.00 uur.


