
Bidprentje \·oor en 
laatste "gedachtenis" van 

EMFRITUS PASTOOR 

PETRUS JOSEI-US GOM\1ERS 
Geboren 2 april IRXS te ·s-lkrtogcnbosch. 

Aldaar priester Rewijd 17 met J'll i. 
Renocmd tot pastoor te lage Z\\aluwc 

lil febru:iri J'l\4. 
Overleden te Esch 5 april 1982. 

. .Ik werd l;iat~t getroffen door het volgende gt.>
bed uit het nieuwe Romeins ~li,saal· 
.. Sterk ons Heer. met Uw onderscheiden tege
moetkonüngen: die n.l. mor dit le\·en en die 
voor het ;inde re lt". en. Geef de onmisbare rroost 
der dingen \'an dit ll'\en. zij helpen ons om het 
andere leHn met des te meer \'Crcrouwen tege
moN te gaan". Miss. Rom. Ed. \'atic. 1970 pag. 
177. 
Zó bidden stemt ons tot dankbaarheid voor de 
dingen die wij aan troost 111 dit leven hebben 
ontvan~cn. 

Ik denk aan hen. die mij het leven gaven en die 
her met dezelfde toegewijde liefde mochten be
geleiden in hoge ouderdom. 
Ik denk aan de priesters, die mijn roeping heb
ben gewekt en die mij hielpen die roeping te 
volgen. 
Ik ben de parochianen van I.age Zwaluwe dank
baar, die met hun honderdtal iedere morgen 
present waren om iedere dag te maken rot een 

dag des Heren. iedere zondag maakten z.e voor 
mij rot een feestdag en hoe \'ierden wc samen 
de hoogtijdagen des Heren. dertig jaar lang, 
oorlog en watersnood Len spiJt. 
Ik gedenk de \'elen. die mer hun goede vriend
schap mijn leven hebben verblijd en gelukkig 
gemaakt. Onder hen ben ik bijwnder dankbaar 
hen. die zorgden dat ik in zulk een heerlijk oord 
mijn jaren van rust mocht doorbrengen en die 
éne. die sinds 1934 mijn pastoorslevcn, rusteloos 
werkend. heeft \'Crzorgd. 
Maar wie veel werd gege\·en is ook \'ecl verant
woording schuldig en schiet gemakkelijk te kort . 
In deze o\·ertuiging beleed ik aan het altaar 
mijn schuld. mijn grote schuld. !\laar daar mocht 
ik ook het Sacrament bedienen dat bij uitstek is 
het Sacrament rnn Gods barmhartigheid, Chris
tus' bloedgetuigenis. gege\'en aan het kruis, in 
werkelijkheid bestendigd en herhaald in het 
lichaam en Bloed van Zijn verheerlijkte mens
heid. 
Niemand weet wanneer en hoe zijn sterven: in 
zachte kalmte of grote ellende. Maar God is ge
trouw in zijn geven. zegt St. Paulus, de nodige 
kracht in lijden onthoudt hij u niet. Met het toe
laten van de beproe\•ing be1iet hij ook hoever 
uw uithoudingsvermogen reikt. 1 Cor 10/13. 
En zo weten wij, in wiens Vaderhanden wij onze 
geest bevelen." 

Wy danken u allen voor uw belangstelling b!i 
het overlijden van Pastoor Gommers. 

Johanna Cornet. 
neven en nichten. 


