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Als dankbare herinnering aan 

BERNARDUS ANTONIUS WERGER 

echtgenoot van Geertruida Boers. 

Hij werd geboren te Lonneker 
10 augustus 1916. 

Gesterkt door het sacrament van het Oliesel 
overleed hij te Glanerbrug 28 april 1986, 

Na een Eucharistieviering in de parochiekerk 
te Glanerbrug hebben wij 1 mei 1986 
voorlopig afscheid van hem genomen. 

Goede God en Vader, mijn echtgenoot, onze 
broer en oom verlangde naar verlossing uit zijn 
lijden en naar U, die om mensen geeft en ieder
een wil opnemen in Uw Vaderhuis. 
Wij danken U, dat U zijn gebed zo hebt ver
hoord. Hij heeft zijn taak in deze wereld vol
bracht. 
Hij werkte plichtsgetrouw voor zijn gezin; hij 
was een betrouwbaar en ijverig werker en een 
hartelijke collega; men kon op hem bouwen. 
Onopvallend leefde hij in familiekring en dorp. 
Hij was altijd bereid te helpen, als een beroep 
op hem werd gedaan. 
Samen met zijn vrouw Truus zorgde hij voor 
moeder tot haar dood toe ; ook zorgden zij,zo
lang het enigszins mogelijk was, voor zijn zus. 
Hij voelde zich het best op zijn gemak thuis , 
in zijn tuin en bij zijn vogels. 

Met trouwe vrienden genoot hij op fietstochten 
van landschap en natuur. 
Hij was een godsdienstig en vroom mens, die in 
de natuur Gods goede gaven bewonderde; tot 
het einde toe was hij trouw in het gebed. Eer
bied en liefde koesterde hij voor Maria, de moe
der van Jezus Christus. 
De laatste jaren van zijn leven heeft hij veel pijn 
en lijden moeten verdragen; daardoor werd hij 
onzeker en onrustig. 
Hij voelde zich geborgen thuis, bij zijn vrouw 
en in gezelschap van zijn neef. Hij bad om ver
lossing en vroeg anderen daarom te bidden. 
Zijn laatste stamelende woorden en gebaren 
waren tekenen van hartelijke dankbaarheid 
voor de trouwe steun en zorg aan hem besteed. 
Moge hij bij U, goede God en Vader, vinden 
de ware rust en vrede. 
Beste Truus en Broer, heel veel dank voor jullie 
zorg, geduld en begrip, voor jullie trouwe steun 
in de moeilijke tijd van mijn ziekte. 
God moge het jullie rijk belonen. 
Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, bid 
voor hem en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man 
en mijn oom zeggen wij U hartelijk dank. 

T. Werger - Boers 
G.H. Padberg 


