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Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 6 april 1904. Hij overleed - voorzien van
het Sacrarnent der zieken - te Sittard 4 jan. 1980.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben
wij hem 9 jan. aldaar begraven.

"ln de

Eucharistie wordt ons

op bijzondere

wijze de kracht en de liefde van de Heer
geschonken. De Eucharistie is de belofte van
eeuwig leven, zoals Jezus zelt zegl: "Wie mijn
Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeÍt het eeuwig
leven, en lk zal hem doen opstaan op de jongste dag (Joh. 6, 54). De Eucharistie is het middelpunt van de eenheid van de Kerk en tegelijk
haar grootste schat. Volgens de woorden van
het Tweede Vaticaans Concilie bevat de Eucharistie "het volledige heilsgoed van de Kerk".
Als opvolger van Petrus en als plaatsbekleder
van Christus verzeker ik U, dat de H. Mis
inderdaad bron en hoogtepunt is van uw christelijk leven. Voor ieder van ons is de Eucharistie een appé!, een oproep tot steeds grotere
inspanning om als echte volgelingen van Christus
te leven: waarachtig in ons spreken, edelmoedig
in ons doen, betrokken zijn bij alles, de waarde

en rechten van alle mensen - ongeacht hun rang

of inkomen -

respecteren, ofÍerbereid zijn,

eerlijk en rechtvaardig, vriendelijk, voorkomend,
vol medelijden en zelfbeheerst zijn,"
Deze gedachten over de Eucharistie sprak
Paus Johannes Paulus ll de afgelopen herfst in

Dublin uit. Bèr Eyckeler, de voormalige, zo
trouwe hemeldrager in onze Sacraments- en St.
Rosaprocessie, leefde als Christen-mens, bezield
door een grote en oprechte liefde en devotie
tot de H. Eucharistie. Dààr vond hij de kracht en
inspiratie te zijn, wie hij was, een waarlijk goede
mens. lemand heeft eens het volgende neergeschreven:

"Soms leeft er iemand onder ons

die de goedheid zelve is.
Als hij sterft wordt de aarde armer
maar de hemel wordt rijker aan hen

die over ons waken."
Zo iemand was Bèr Eyckeler.

-

Hij ruste in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven.
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 23 Íebr a.s. om 19.00 uur in de Grote
Kerk te Sittard.

