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Ter dankbare herinnering aan

BÈR WESSELS

echtgenoot van wijlen

Maria Spee

Hij werd op 15 november 1908 te Sittard
geboren. Voorzien van het Sacrament
der zieken overleed hij op 20 februari
1982. Wij namen van hem afscheid op
Aswoensdag (24 februari) in de St.
Petruskerk en aan zijn graf op de
algemene begraafplaats te Sittard.

Tijdens zijn leven werd hij begiftigd met:
de zilveren ere-medaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau
de bronzen legpenning der gemeente Sittard
de gouden medaille met robijn van de R.K.

muziekfederatie.

De gebeurtenissen volgen elkaar snel op:
5O-jarig huwelijk, overlijden van moeder en nu

van pa. Vreugde en pijn liggen in ons mense-
lijk leven dicht naast elkaar. Het zijn momenten
om terug te zien naar wat achter ons ligt en

vooruit te kijken naar wat de toekomst ons
brengen zal. Zo gebeurt dat ook bij het af-
scheid nemen van onze pa, opa, goede vriend
en kennis. Hij zal in onze herinnering blijven
zoals hij was: een muzikale, hard werkende,
humoristische mens, kortom een sociaal voe-

lend mens. Hij werkte hard in het vak waar hij
kundig in was en hart voor had. Lang zullen
wij nog van zijn 'kunstwerken' uit hout kunnen
genieten, ook in de St. Pauluskerk.
Voor vrouw en kinderen zorgde hij zo, maar ook
voor vele anderen stond hij klaar, met hulp
en humor. Vrolijkheid en muziek horen bii
elkaar als goede eigenschappen die hij als
geen ander bezat. Meer dan 60 jaar was hij
aktief lid van de Philharmonie en als zodanig
ontbrak hij nooit bij de St. Rosaprocessie en

de sacramentsprocessie in de stad. Ziin laatste
processie, tocht heeft hij - na een kortstondige
ziekte - nu ondernomen naar de plaats, \,r/aar

hij mag aanzitten aan het bruiloftsmaal van het
Lam, voor eeuwig mag genieten van het gast-

maal in het hemels Vaderhuis.
Wij geloven en bidden dat ook wij eens tot de
genodigden van dat hemelse feestmaal zullen
behoren.

De familie is U zeer dankbaar dat U met ons
afscheid hebt willen nemen van hem die ons
zo dierbaar is.

Kinderen en kleinkinderen \Messels-Spee

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zaterdag 3 april om 19.00 uur in de St.

Pauluskerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel . 13572


