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Wil in uw gebeden gedenken 

HERMANNUS ANTONIUS WIJERING 
echtgenoot van 

Johanna Maria Susanna Gevers 
Begûtigd met het erekruis 

Pro Ecclesia et Pontîfice 
Hij werd geboren te Losser 16 _ianuan 1893. 
Geheel onverwacht overleed hij te Losser 10 juni 
1971, nog voorzien van het H. Sacrament der 
zieken. Zijn lichaam werd op 14 juni á .a .v. te r 

ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar . 

Jezus sprak bij het graf van ziJn vriend Laza
rus: ,,Ik ween, omdat hij die ik liefhad, is heen· 
gegaan" . Met alle recht moogt ook gij bedroefd 
zijn bij de dood van uw man, vader en vnend. 
Want ook gtj had hem inrug lief. Toch zult gij 
allen ook dankbaar ziJn voor al datgene wat 
deze man gedaan heeft voor zijn gezin en de 
gemeenschap waarin hij leefde en werkte . Als 
dirigent van h e t kerkkoor in Overdinkel en 
verschillende muziek vererenigingen leek hij op 
Koning David die met zijn volk God loofde en 
pnJsde door zang en muziek. Als bestuurder 
van de K.A.B. was hij e en Mozes, die opkwam 
voor het volk van God, dat in Egypte onrecht
vaardig behandeld werd. Wegens zijn persoon· 
lijke inzet voor zijn medearbeiders zouden wij 
hem ook kunnen vergeli1ken met de grote 
Anëns, alleen met dit verschil dat hij als pe n 
ningmeester van de textielarbeidersbond "Sinr 
Lambertus" de gave bezat om de zaak goed te 
beheren. 
Voor al zijn werk voor de gemeenschap kr eeg 
hij van de Paus het e rekruis Pro Ecclesia et 
Pontifice. En van de carnavalsvereniging de 
"Orde van Verdiensten" . Wij kunnen er zeke r 
op vertrouwe n dat God deze aardse onder
scheidingen zal vereeuwigen. 

Voer uw blijken van d<!elneming na h et over
lijden van mijn lieve man, onze dierbare va
der , behuwd- groot- en overgrootvader, 
zijn wij U zeer dankbaar. 

Losser, 14 juni 1971 

J. M. S. Wi1ering-Gevers 
kinderen. behuwd-, klein
en achterkleinkinderen 




