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Dankbare herinnering aan 

JOHAN BERNHARD GERS 
echtgenoot van PAULA VELT. 

Johan Bernhard Gers geboren 14-5-1929 te Bar
ger-Oosterveld was een rustige, kalme man. Te
vreden met de dingen en de mensen die hij om 
zich heen had . 
Maar als er een beroep op hem werd gedaan, 
stond hij altijd klaar. Hij was getrouwd met Paula 
Velt en samen hadden zij 2 kinderen en 3 kleinkin
deren. 
Zijn grootste hobby was het houden van duiven . 
Hij kende ze allemaal zelfs in de lucht. 
In de laatste jaren leefde hij met de dood en hij 
heeft ons geleerd dat dit niet angstig is en dat je 
er niet bang voor hoeft te zijn. Als je hem vroeg: 
Waarom jij?, antwoordde hij: Omdat het zo is, 
waarom is er geboorte, leven en dood? 
Omdat het zo is! Wij zijn dankbaar met alles wat 
hij voor ons heeft betekend! Zelf was hij heel erg 
gelukkig dat hij thuis kon blijven . De liefdevolle 
zorg van zijn goede vrouw, kinderen, familie en 
buren waren voor hem tijdens zijn ziekte een on
misbare steun. 
Er valt een diepe stilte, en een grote leegte blijft 
nu hij niet meer in ons midden is. Maar toch: in 
het diepst van ons hart en gesterkt door zijn ge-
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loof en vertrouwen op God, voelen wij aan, en 
geloven wij ook dat dit het einde niet kan zijn. 
Johan Bernhard Gers moge rusten in de vrede 
van de eeuwige God, de hemelse Vader, de Heer 
van Liefde en Trouw. 
De plechtig gezongen uitvaartdienst heeft plaats
gevonden op woensdag 15januari in de parochie
kerk van St. Gerardus Majella te Barger-Ooster
veld . Zijn lichaam hebben wij te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Voor uw medeleven en gebed tijdens de 
ziekte en overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader zeggen w ij u hartelijk 
dank. 

Fam. GERS 


