


l-I ln de liefde en vrede van ChristusI
leeft yoort

HARRY BERTRAND
echtgenoot van

Carry Wetzler

Hij werd geboren 13 april 191S ie
Wyire en overleed I maart 1981 te
Ubach over Worms.

Plotseling ging deze man en vriend van ons
heen.
Verleden jaar was hij er nog getuige van, hoe
zijn priester-broer in Heiloo temidden van de
parochiegemeenschap en zijn hele familie zijn
40-jaríg príesterfeest vierde. Op die dag werd
Harry 65 jaar.
Een mooiere verjaardag had hij zich niet kun-
nen voorstellen.
Met heel zijn hart was hij het bakkersvak toe-
gedaan. Wet vijftig jaar lang. In het bewust-
zijn, dat hij met het werk van zijn handen ge-
durende zoveel jaren, een bescheiden, maar
echte bÍjdrage leverde aan de wereld van nu.
ln alle vroegte, heel dikwijls ook 's nachts
stond hij op om ieder naar wens het dagelijks
brood te bereiden.
Harry was zeer dienstbaar en daarbij een man
met een klein hart en gulle handen.
Vanaf verÍeden jaar 13 april genoot hij samen
met zijn Iieve vrouw van een welverdiende rust"
Het heeft geen jaar lang mogen duren"

Volgens onze menselijke berekening is hij té
vroeg van ons heengegaan.
lvij zullen zijn royale lach, zijn kwinkslagen
en zijn enthousiaste verhalen over zijn gelieÍde
paardesport moeten missen, maar we weten:
hij heeft het ene mysterie verlaten om het an-
dere binnen te gaan.
Hij heeft naar Jezus' vuoord de hoop verwis-
seld voor de zekerheid, dat God liefde is.
Híj is aangekomen in ons aller thuis bij God"
Wij zijn nog onder weg. Niemand van ons
weet, wanneer hij door God geroepen wordt.
Daarom herinnert de dood van deze man en
vriend er ons aan. steeds bereid te zijn om
voor de Heer te verschijnen, wantt ,,Mídden in
ons leven zijn we door de dood omringd"!
Lieve Carry, de gedachte, dat Harry nu bij de
Heer is, moge je troosten. Hij viert zijn Paas-
feest in de Hemel!
En wij kunnen alleen maar zeggen: Harry, wel-
gemeend en hartelijk bedankt voor alles, wat
je voor" ons en vooral voor Carry hebt
betekend.

Narnens echtgenote en farnilie hartelijk dank
voor Uw medeleven"
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De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 26 april a.s. om 11.15 uur in de kerk
van de H. Jozef te \Naubach.

Begr. en Grem" Ven. St. Jozef U.o.W. Teff"B1ï978


