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Rust in

wede'

Bern Abel

Bem heeft op zijn manier genoten van het lorcn, mel zgn eigen
gewoonten, md'.zijn eigen regelmaat en hÍ had daarwedemee.
Zijn werk op de betonfabriek en op de wachtwagen bepaalden 43 jaar
lang zijn lanen. Moar eenmaal thuis was hij op zichzelf , en was zijn zus
Lenie zijn steun en toanerlaat.

werd geboren op 19 oktober 1934 te Kerl'rade en overleed na een
kort ziekbed envoozien van het sacröment der zieken op 3 juli 9005 in
het ziekenhuis le Heerlen. Op B juli hebben we hem, na een plechtige
requiemmis in de St. Josephkerk te !íaubach, begraven op het keí<hof
Hij

aldaar.

Ritme en regelmaat lrfreerden hem en hij kon er niet goed tegen als
iemand dat ritme verstoorde. Zo was de zondag zijn rustdag, lichamelijk
en gee§elijk. Ook hier had hij weer zijn eigen rituelen: naar de kerk in
Moresnet (in de laatste 1 5 jaar) en op &zoek bij zijn familie. Als hij er op
uit was over de grens, dan was hrj gelukkig zo zeihtl zelf
.

Hartelijk dank

voor vw meeleven, deelname en belangstelling rondom de
ziekte, het overlijden en de uivaart van Bern. Tiin ze*tekendienst zal
worden gehouden op zondag 14 augustus om 11.'15 uur ln de St.

Tijnvele en zware arbeid en lanensgewoonten eisten hun tol: Bern werd
ziek en hii voelde zelf al aan dat het ernstig was. Hij accepleerde zyn

Josephkerk te \Uaubach.

Zo is hij wedig ingeslapen, in het geloMge vertrouwen dat de dood niet
het einde was, maar voor hem de toegang tot de hemel zou zijn.

Ben, vele jaren &n je bit'ons gebleveA
voor de zaak en voorje familre alla gegeven.

!íe

Het was een leven vdn grote wei<zaamheid,
a Itijd wee r opn ie tw bera:d
God nep je weg uit dit aardse bataan.

man, voor zijn leven,voor

Eeuwig dank

wor

alles wat je voor ons hebt geÓan.

in

danken God voor

wede. Amen.

deze goud

eefiijke, hard

zijninzetvoor

werlende en gelovige

ziin wijsheid. Moge hij nu rusten

