


Dankbare herinnering 
aan 

BERNARDUS JOSEPHUS 
FRANCISCUS WERNERI 

Norbertijn van de Abdij van Beme 

Hij werd geboren op 27 juli 1889 in Amsterdam. 
Na zijn middelbare studies aan het gymnasium 
te Heeswijk, trad hij 8 oktober 1908 in de Abdij 
van Berne in en beloofde twee jaar later zijn 
trouw aan de abdijgemeenschap. Op 10 augustus 
1914 werd hij in de kathedraal van Utrecht 
priester gewijd door Mgr. v. d . Wetering. 
Hij was leraar aan het gymnasium Sint Norber
tus en eveneens aan de pries.teropleiding van de 
abdij. In 1933 werd hij benoemd tot kapelaan in 
Vlijmen en in 1938 werd hij pastoor van die
zelfde parochie. Ruim tien jaar heeft hij die 
functie vervuld. In 1948 werd hij rector van de 
zusters in Zijtaart; in 1952 conrector van de 
Latijnse School in Gemert en rector van de 
zusters in Huize Nazareth. Sinds 1961 was hij 
werkzaam als bejaarden-pastor, aanvankelijk in 
het bejaardenhuis 'Ten Anker' in Den Helder en 
later in het bejaardenhuis Debbeshoek in Ulft. 
Hij heeft in het ziekenhuis in Doetinchem het 
.sacrament voor de zieken ontvangen op 24 sep
tember 1976 en is aldaar overleden op 27 sep
tember. Na een plechtige uitvaartdienst in de 
Abdijkerk werd hij op 1 oktober begraven op 
het kloosterkerkhof achter de parochiekerk te 
Heeswijk. 

Met Bernard Joop Werneri verliest onze 
abdijgemeenschap haar nestor. Wij verliezen 
in hem ook de medebroeder, die in de twin
tiger jaren in onze gemeenschap een belang
stelling opriep voor liturgie. In die tijd ging 
in de abdij de grootste belangstelling uit 

naar het sociale werk en naar het m1ss1e
werk. Hij bracht er iets nieuws binnen: een 
liturgische geest. Vele medebroeders hebben 
die geest ingeademd en op hun beurt ver
kondigd in woord en geschrift. Hij behar• 
tigde in de liturgische diensten de functie 
van ceremoniarius. 

Eredienst was voor hem een dienst aan God, 
maar tegelijk inspireerde deze hem tot dienst 
voor de parochianen van Vlijmen, voor de 
zusters en de studenten van Gemert, voor 
de bejaarden in Den Helder en Ulft en niet 
in het minst voor zijn medebroeders. Wij 
zingen in de uitvaartmis dankbaar Jezus' 
woorden: Ik ben de verrijzenis en het leven. 
Wie in mij gelooft zal leven in eeuwigheid. 
Wij leerden hem kennen als een vroom 
priester, diep gelovig, nauwgezet en toe"e
wijd aan de dienst van God. Graag vertoefde 
hij in de kring van zijn familie en te midden 
van de bejaarden van Debbeshoek voelde hij 
zich thuis. Hen allen willen wij danken voor 
wat zij voor Bernard Joop betekend hebben. 

Het convent der Abdij van Beme en de 
familie W emeri danken U hartelijk voor 
uw gebed en medeleven bij het overlijden van 
hun confrater en familielid . 


