


Wil in uw gebeden
geden ken

BÈR WESSELS
echtgenoot van

May Kerens

Onze dierbare overledene werd gebo-
ren te Sittard 29 juni 1902.

Hij overleed - voo rzien van het sacra-
ment der Zieken - te Sittard 1 april 1980.

Op Goede Vrijdag, 4 april, namen wij
afscheid van hem te Heerlen en op
8 april vierden wij in de Grote Kerk te
Sittard ter gedachtenis aan hem en om
hem aan Go,ds liefde en barmhartigheid
aan te bevelen, de liturgie van dinsdag

in de Paasweek.

Met Ber Wessels is een echte, volbloed
Sittardenaar van ons heengegaan. Jaren
en jaren was hii de gewaardeerde val<-
man, die in alle hoeken en kanten van
de stad werl<te en die overal de sporen
van zijn activiteiten en val<manschap
heeft achtergelaten,
Op wat latere leeftijd in het huwelijk
getreden, heeft hij toch nog ruim dertig

bijzonder gelu kkige jaren samen rnet
zijn echtgenote mogen beleven.
Hij was zo goed voor haar, maar niet
alleen voor haar; iedereen die een be-
roep op hem deed kon op hem rekenen.
En za was hij een algerneen bekend
persoon en een gewaardeerd en geres-
pecteerd lid van de Sittardse gemeen-
sch ap.
Zij,n laatste periode in het ziekenhuis
was maar kort van duur. Voorzien van
het sacrament der zieken is hij in alle
rust van ons heengegaan.
Levend in de Paastiid, waarin wij de
verrijzen is va,n de Heer vieren en ge-
denken, bidden wij, dat hij nu moge
delen in de eeuwige vrede en vreugde
van de verrezen Heer, en dat hii ons
aller voorspreker moge zi}n.

Ber Wessels, rust in vrede.

De familie dankt u hartelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zii
bij het overlijden en de uitvaart van
u mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 25 mei om 10.30 uur in
de St. Bernadette-parochie te Baandert.

Begr. Ond. W. Wauben 8.V., Sittard, tel. 13572


