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BERNARDUS JOHANNES GERING 
echtgenoot van 

K11harina Adelheid Hendrika Achteresch 

weduwnaar ven 
Anna Maria Mersm1nn 

HtJ werd geboren te Lonneker op 24 nov. 1900. 
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken 
1n Christus' Vrede overleden te Enschede 22 ok· 
tober 197 3. Zi1n lichaam werd aldaar ter ruste 
gelegd op 25 okt. d.a.v. op het r.k. kerkhof aan 
de Gronauseslraat. 

Aan het einde van een huweli1ksslu1t1ng zegt 
de priester in de naam van Gods Kerk: .De God 
van Abraham, Isaac en Jacob zij met u. H11 ver· 
vulle u met Zijn overvloedige zegen, zodat u de 
kinderen uwer kinderen moogt zien tot in het derde 
en het vierde geslacht. Tenslotte geve Hij u het 
eeuwig leven zonder einde, door onze Heer Jezus 
Christus, die met de Vader en de H. Geest leeft en 
heerst. God, in alle eeuwen der eeuwen. Amen." 

Dankbaar herdenken wij, dat God onze dierbare 
dode ti1dens zijn leven met bijzondere liefde ver· 
gezelde. God stelde hem in stut 'n goed echt· 
genoot te zijn, 'n goede vader. Steeds gezond 

tot op hoge ouderdom, vreugde vindend in z11n 
werk in Gods vrije natuur, ontving hij de genade 
van te mogen arbeiden. 

Dan ..... tenslotte door 'n piJnliike ziekte getroffen. 
na 'n wekenlange loutering in 't ziekenhuis, mocht 
hij, zoals hij het wenste, zijn leven voltooien In 
zijn geliefde wonong. HtJ smaakte daar nog de 
vreugde, kort voor zijn heengaan, om ZiJn achter · 
kleinkind te zien. HIJ mocht daar de troostmiddelen 
van onze moeder de H. Kerk ontvangen. waarnaar 
hij met hevig verlangen had uitgezien. Moge hij 
thans. zo bidden w11. het eeuwig leven zonder 
einde bezitten, door Christus onze Heer. 

Lieve vrouw en kinderen, bidt voor m1J. 

"Mijn Jezus barmhartigheid" 

Voor uw belangstelltng en medeleven na het 

overlijden van m11n innig geliefde man, onze lteve 

vader, behuwd·, groot en overgrootvader, betuigen 

WIJ u onze hartelijke dank. 

K. A. H ACHTERESCH-GERING 

kinderen, behuwd· en kleink1nde· 

ren en achterkleinkind 


