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Gedenk in uw gebeden 

Bernard Pisano 
Hij werd geboren J 1un1 1913 en is voor1ien van 
het H. Oliesel overleden op 25 11ovembcr 19~7. 
Wij hebben hem ter ruste gelegd op het kerk
hof te Rossum. Daar wacht h11 op de Hrn1zenis 

Volkomen onverwacht kwam er een eind aan 
het leven van Bernard Pisaoo. Nog vol levens
lust eo herstellend van eeo hchamdijke inzin
king was hiJ op stap gegaan om vrienden te 
bezoeken en dan opeens zonder een woord 
van afscheid word ie opgeroepen om over te 
gaan naar het eeu" ige leven. 
Hoewel IHJ 74 jaar geworden is, ging zijn leven 
niet over rozen. Van kinds af aan was hij z.waar 
gehandicapt. Maar hiJ probeerde zijn eigen leven 
te leiden en van het menselijke bestaan te ma
ken wat er van te maken was. God alleen weet 
wat er allemaal JO hem is omgegaan b11 alle 
wederwaardigheden die hl) meemaakte. Diep in 
ZIJD hart vertrouwde hij uiteindeh1k op God aan 
wie hiJ ziJn leven overgaf. Hij maakte zich 
niet erg druk over alles wat er in de wereld 
gebeurde want htj had zorgen genoeg met zich 
zelf. 
ZiJD kleine wereld om bem heen, de konijntjes 
en alles wat er leefde in de natuur waren ZiJn 
wereld en daar kon hij zic:h zelf ziJn. 

Dankbaar -..as hij ook voor de goede zorgen 
waarmee zijn huisgenoten hem omringden. 

Vooral kleine kinderen hadden een grote plaats 
in z11n hart ingenomen en voor hen had hiJ 
alt11d tiJd. 
Het komt er 10 het leven niet op aan wat je 
presteert, maar wie ie bent en wat je met de 
wcmige talenten die je gcge"en zi1n. doet. God 
zal \'OI vreugde deze trouwe dienaar opnemen 
in ziJn hemelse glorie. Hij zal voor ons een 
voorspreker ziJn in de hemel. Grote helden 
zi1n gauw vergeten maar Bernard zullen we 
bli1ven missen 1uist om zijn een"oud en nobd 
karakter. Ons troost de gedachte dat hij ge
lukkig zal z11n bij God. waar zijn leven tot 
volle ontploolog zal komen. In ons gebed zul
len -..e bi1 elkaar ziJn tot wij elkaar weer ont
moeten bij God. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. bid 
voor ons. 

De familie Pi~ano dankt u allen harteli1k voor 

het medeleven bij het overlijden van onze 

dierbare Bernard. 


