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,,Alwie in Mij geloofl zal leven,
ook al is hij gestorven".

Ter dankbare nagedachlenis aan

Rudgerus Berns
echigenoot van wijlen

Gerlruida Janssen

H ij werd geboren te Huissen (Gld).
2 december 1876 en overleed oo
91 jarige leeftijd te Eygetshoveh
22 januari 1968, gesÍerkt door het
Sakrament van de Zieken. Hij
werd begraven te Eygelshoven
25 januari d.o.v,
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Voor God telt niet de lengÍevan het leven,
maar de inhoud ervan, de bereidheid om
goed tezijnrde overgave aan onzelevens-
roeping en de eerlijke liefde voor God en
onze medemensen. Van deze overledene
zal iedereen, die hem heeft gekend, ge-
tuigen, dat hij in zijn leven geprobeerd
heeft aan deze verwachÍingeh le be-
anÍwoorden.
Hij was een echt gelovig mens. En 't
was voor hem als een beloning, dat zijn
gezin voor de dienst van de Kerk 'n
zoon en 'n dochter heeft geschonken.
Zijn leven is niet alÍijd gemakkelijk ge-

weest. Hard heeft hij gewerkt voor de
zijnen. En Íoen zijn krachten dat niet
meer toeliefen, werd hij een sleeds be-
minnelijker en gezelliger mens. Dankbaar
en infens genooÍ h ij van zijn rust, gelukkig
1nel de goede verzorging, die l-Lij jaren-
lang mochf genieÍen in het geiih van
zijn oudste dochter.
Wij zullen hem missen in zijn vriendelijk-
heid en zijn stil maar intens meeleven
met allen. Wij geloven echfer, dat God
hem zal opnemen in heÍ hemelse vader-
huis, waar wij elkaar zullen weerzien.
DiÍ Íroost ons bij dit afscheid. LaÍen
vooral zijn dierbaren dankbaar zijn, dat
zij getuigen mochten zijn van dif leven.
God, maak hem deelgenoot van Uw
eeuwige verlossing. Amen.

De Familie Berns dankÍ U hartelijk voor
Uw rnedeleven Íijdens het overlijden
en de begrafenis.
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De plechiige zeswekendienst, waarÍoe wij U
beleefd uiÍnodigen, zal gehouden worden op
zondag 3 maart a.s. om 10,15 uur in de parochie-
kerk van St. Jan de Doper le Eygelshoven.


