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Emmanuel BERNARD

     30-03-1914:  geboren te Princenhage
     08-09-1936:  1  professie te Meerssene

     19-03-1942:  priesterwijding te Oirschot
     12-03-1982:  overleden te Oirschot;

  begraven te Oirschot

EMMANUEL JOHANNES BERNARD 

werd geboren te Princenhage 30 maart 1914. Hij volgde de
humaniora aan het voormalig klein-seminarie van de Capucijnen te Langeweg.
Van 1935-36 maakte hij zijn noviciaat bij de montfortanen te Meerssen, waar
hij op 8 september 1936 zijn eerste kloostergeloften aflegde. De filosofische en
theologische studies volgde hij in het scholastikaat van de montfortanen te
Oirschot en werd er op 19 maart 1942 priester gewijd door bisschop van
Roosmalen. Van 1942 tot 1947 was hij leraar en prefect aan het klein-seminarie
te Schimmert. Achtereenvolgens werkte hij tot 1950 als predikant, propagandist
van de montfortaanse werken en als assistent vanuit Hoensbroek, Oirschot en
Heiloo. Toen de montfortanen - eerst te Heiloo en daarna op de Haagse Schouw
en te Beresteyn (Voorschoten) - in het westen des lands een tweede klein-
seminarie begonnen, werd pater Bernard benoemd als leraar en prefect. Dit was
van 1955-1965. Van 1965 tot 1969 was hij overste en leraar aan de
missievakschool te Zevenaar in samenwerking met de Broeders van Maastricht.
Toen deze school in 1969 gesloten werd, belastte de overheid Emmanuel met
de verdere opleiding van de montfortaanse broeder-kandidaten te Oirschot. Van
1969 tot 1979 was hij leraar geschiedenis aan Koningshof te Veldhoven en
leraar biologie aan de mavo-havo-opleiding te Oirschot. In 1979 ging hij "met
pensioen", maar bracht zijn tijd niet in ledigheid door. Hij gaf nog
godsdienstlessen aan de openbare school in Oirschot, leidde bezinningsdagen
op het retraitehuis "Het Cenakel", en trok als leider van natuurliefhebbers de
natuur in. Hij nam zelfs het voorzitterschap van het IVN op zich.

Manus, zoals wij hem noemden, was een man uit één stuk, een goed
predikant en vooral een eminente leraar. Vooral als leraar genoot hij een grote
reputatie zowel bij zijn leerlingen als bij zijn collega's. Als prefect van onze
seminaristen ging er een groot gezag van hem uit. Iets gesloten en
teruggetrokken van aard, was hij een toegewijd en zeer dienstbaar man. Hij
heeft een grote staat van dienst achter de rug. Zijn plotselinge dood heeft ons
verrast en doet ons pijn.
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Op 20 maart a.s. hoopte Manus in de communiteit van Oirschot
temidden van zijn familie en confraters zijn 40-jarig priesterfeest te kunnen
vieren. Het heeft niet zo mogen zijn. In geloof en overgave aanvaarden wij zijn
heengaan, dankbaar voor het vele goede dat hij voor de montfortaanse
gemeenschap en voor veel jonge mensen heeft gedaan.

Graag beveel ik Emmanuel Bernard aan in uw gebed en nodig ik u uit
zijn uitvaart mee te vieren die plaats vindt te Oirschot in de parochiekerk van
Sint Petrus op WOENSDAG 17 MAART a.s. OM 11 UUR, waarna de
begrafenis op het kloosterkerkhof in de Montfortlaan.

Dinsdag 16 maart is er om 19.00 uur een avondmis tot zijn intentie in
de kloosterkapel van de montfortanen te Oirschot, Montfortlaan 12. Daarop
aansluitend is er nog gelegenheid voor een bezoek aan het mortuarium in Huize
"St.Joris" te Oirschot, waar pater Bernard is opgebaard.

H. Somers, provinciaal

IN MEMORIAM bij de uitvaart van 
Pater EMMANUEL BERNARD 

in de parochiekerk te Oirschot 17 maart 1982

Voor ons montfortanen is het al de derde keer in één week dat we bij
elkaar komen voor de uitvaart van een confrater. Toen de vorige week
woensdag vlak achter elkaar op ons provincialaat de berichten binnenkwamen
van het overlijden van de paters Sjef Jansen en Willy Thewissen, zei
Emmanuel Bernard heel laconiek: "En nu is het wachten op de derde". Ik denk
dat noch hij noch wij hebben vermoed dat juist hij die derde zou zijn, dat hij zo
kort voor zijn dood stond!

Manus - zoals wij hem noemden - was een man van een heel eigen
humor, iets teruggetrokken en gesloten, maar hij kon soms heel verrassend uit
de hoek komen. Hij was een persoonlijkheid met veel bekwaamheden. Een man
die wist wat hij wilde, energiek, eerlijk, en toegewijd; een man van plicht met
een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die zelf deed wat hij van anderen
vroeg. Hij heeft een mooie staat van dienst achter de rug. Trouw en dienst-
baarheid waren trouwens opvallende kenmerken van zijn veelzijdige persoon-
lijkheid. Kijken wij eens even naar zijn levensloop.

Geboren te Princenhage op 30 maart 1914 uit een gezin van 12
kinderen waarvan hij de tweede was, volgde hij de middelbare studies aan het
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toenmalige klein-seminarie van de Capucijnen te Langeweg. In 1935 begon hij
zijn noviciaatsjaar bij de montfortanen in Meerssen, waar hij op 8 september
1936 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Toen volgde de periode van het
scholastikaat te Oirschot, waar hij op 19 maart 1942 de priesterwijding ontving.
Zijn oversten wilden hem uitzenden naar IJsland als missionaris, maar vanwege
de oorlog kon hij niet vertrekken en werd hij leraar benoemd aan ons klein-
seminarie te Schimmert. Daar ontpopte hij zich als een buitengewoon docent
met opvallend-didactische gaven. Hij werd er tevens prefect, en zowel als
leraar en in zijn functie van prefect genoot hij een opvallend gezag. 5 Jaar later
werd hij benoemd als volksmissionaris, want hij was een goed predikant. Zijn
preken waren erg praktisch en de mensen luisterden graag naar hem. Toch
lagen zijn gaven vooral op het didactisch vlak, en het is daarom niet te
verwonderen dat Emmanuel, toen de Montfortanen in het westen van het land
een tweede klein-seminarie begonnen, opnieuw benoemd werd als leraar en als
prefect, eerst te Heiloo, en daarna op de Haagsche Schouw en Beresteyn.

Deze opdracht werd een periode van 10 jaar, totdat hij in 1965
benoemd werd tot overste en leraar aan de school voor broeder-opleiding van
de Montfortanen in Zevenaar in samenwerking met de Broeders van
Maastricht. Toen deze school in 1969 gesloten werd en de opleiding van de
jonge Broeders verplaatst werd naar Oirschot, ging pater Bernard mee! Zijn
leraarsbloed kroop waar het niet gaan kon, en vanaf 1969 tot aan zijn "officiële
pensioen" in 1979 gaf hij respectievelijk geschiedenis en biologie aan de
scholengemeenschap in Veldhoven en aan de MAVO-HAVO-opleiding hier in
Oirschot. 

Hij was geen man om stil te zitten, en zo bracht hij ook na zijn 65e zijn
tijd niet in ledigheid door. Hij gaf nog enkele lessen godsdienst aan de
openbare school "De Korenaar" in Oirschot, bezinningsdagen op het
retraitehuis "Het Cenakel" en trok met groepen natuurliefhebbers erop uit.
Tussen de bedrijven door herstelde hij klokken en horloges voor confraters en
mensen uit de buurt, een hobby die al dateert uit de tijd dat hij als prefect te
Schimmert en Beresteyn op zijn kleine slaapkamer waakte over de jonge
seminaristen en de tijd doodde met het repareren van horloges.

Als men dit werkzame leven overkijkt, zeg ik niet te veel wanneer ik
beweer dat Manus Bernard een hele staat van dienst achter de rug heeft. Hij is
als het ware in het harnas gestorven. (Nota. Suikerziekte. Dood op toilet
gevonden.) De dagen voor zijn dood leidde hij nog bezinningsdagen voor
moeders op het Cenakel, en de laatste avond nog een vergadering van het
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.). Hij voelde zich toen niet
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goed, maar hij was er de man niet naar om met zijn klachten of kwaaltjes te
koop te lopen.

Op 20 maart had hij in de communiteit van Oirschot zijn 40-jarig
priesterfeest willen vieren. Hij kan dit nu in de hemel vieren. De Montfortaanse
gemeenschap en niet minder talloze jonge mensen hebben hem veel te danken.

Van deze Montfortaan eigen stijl nemen wij vandaag afscheid. We
doen dat met eerbied, dankbaar voor hetgeen hij als priester en als leraar van
jonge mensen heeft gedaan, zonder veel pretentie, maar plichtsgetrouw en
overtuigd. Graag wil ik als provinciaal overste Manus Bernard ten aanzien van
zijn familie danken voor het vele goede dat hij heeft gedaan.

Toen Emmanuel op 19 maart 1942 werd priester gewijd liet hij op zijn
gedachtenisprentje schrijven: "Door Gods genade ben ik wat ik ben." Een tekst
uit de eerste Korintiërsbrief van Paulus in de eerste lezing vandaag. Ik denk dat
hij in die tekst een soort levensmotief heeft willen uitdrukken. Hij was zich
bewust dat hij als priester alleen maar vruchtbaar kon werken vanuit de kracht
van Gods genade. Gods genade is in hem niet vergeefs geweest. Zij heeft
ingespeeld op zijn vele menselijke gaven en talenten. Daar mogen we blij om
zijn en dankbaar. Daarom moet dit afscheid staan in het teken van de
dankbaarheid.

Manus was een man die sterk kon relativeren, maar die overtuigd was
dat er bepaalde dingen in het leven wezenlijk zijn. Zijn geloof was een van die
wezenlijke gegevenheden. Ik denk dat het hem goed zal doen wanneer wij deze
uitvaart vieren in geloof: geloof in de werkelijkheid dat er, zoals we in het
Evangelie hoorden, na dit leven een Vader op ons wacht om ons op te nemen
bij Zichzelf. Moge pater Emmanuel Bernard de vrucht van dit verrijzenisgeloof
nu reeds ondervinden. Amen.

Hub Somers, prov.
Pro Nostris 1982 blz. 92 vv
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HERINNERING AAN

PATER EMMANUEL BERNARD

MONTFORTAAN

Emmanuel Johannes Bernard werd ge-

boren te Princenhage 30 maart 1914,

maakte zijn noviciaat en hogere studies

bij de montfortanen en werd op 19 maart

1942 te Oirschot priester gewijd. Na zijn

priesterwijding was hij vele jaren leraar

en prefect aan de twee klein-seminaries

van de montfortanen te Schimmert en te

Voorschoten, preekte volksmissies en

was leraar en overste van de broederop-

leiding van de congregatie te Zevenaar

en Oirschot. Sinds 1969 was hij resp. als

leraar geschiedenis en biologie verbon-

den aan de mavo-havo-opleiding te

Veldhoven en Oirschot. In 1979 ging hij

officieel "met pensioen" maar bracht ook

daarna zijn tijd niet in ledigheid door. Zo

repareerde hij praktisch kostenloos ontel-

bare horloges en klokken voor confraters

en mensen uit de buurt. Hij gaf nog be-

zinningsdagen op het retraitehuis "Het

Cenakel", godsdienstlessen aan de open-

bare school "De Korenbloem" te

Oirschot, en trok met groepen natuurlief-

hebbers er op uit. Ook was hij sinds kort

voorzitter van het instituut voor natuur-

beschermingseducatie (IVN).

Emmanuel Bernard was een sterke per-

soonlijkheid, een man die wist wat hij

wilde, eerlijk en toegewijd, een man van

plicht met een groot verantwoordelijk-

heidsgevoel. Vooral als leraar en prefect

genoot hij een opvallend gezag, zowel bij

zijn leerlingen als bij zijn confraters en

collega's. Iets gesloten en teruggetrokken

van aard, met een eigen humor, was hij

toegewijd en dienstvaardig. De montfor-

tanen en veel jonge mensen hebben hem

veel te danken.

Op 20 maart 1982 had hij temidden van

zijn confraters en familie zijn 40-jarig

priesterfeest willen vieren. Alles was al

voorbereid. Het heeft niet zo mogen zijn.

Op 12 maart 1982 overleed hij geheel

onverwacht in de communiteit van de

montfortanen te Oirschot. Op 17 maart

werd Emmanuel Bernard begraven op het

kloosterkerkhof nadat in de parochiekerk

van Oirschot de uitvaart had plaats

gevonden. Moge pater Emmanuel Ber-

nard rusten in vrede.

Psalm 139

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij, 
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust, 
Gij let op al mijn wegen......
Uw hand rust altijd op mijn schouder.......
Al stijg ik naar de hemel op: daar zijt Gij
reeds, al daal ik naar het dodenrijk: Gij zijt
aanwezig .........
Ook daar is het Uw hand die mij blijft leiden, 
ook daar houdt Gij mij stevig vast.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt ge-
maakt.
Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn
geest, mijn diepste wezen is U niet verborgen.
Mijn dagen waren al door U geteld,
voordat de eerste nog was aangebroken.

Voor de blijken van belangstelling en

medeleven, welke wij van u mochten

ontvangen bij het overlijden en de begra-

fenis van onze broer en confrater, pater

Emmanuel Bernard, zeggen we u harte-

lijk dank.

De familie Bernard

De Montfortanen
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LEZEN & SCHRIJVEN
Openbare School De Korenbloem Oirschot. Bulletin door en voor de ouders én
team!

IN MEMORIAM PATER EMMANUEL BERNARD

Tot mijn grote schrik, ontsteltenis en verdriet bereikte mij vrijdagavond jl. het
bericht dat pater Bernard die middag was overleden.
Pater Bernard was als godsdienstleerkracht op onze school een zeer gewaar-
deerd collega geworden.
In de anderhalf jaar dat hij de godsdienstlessen verzorgde, heb ik hem leren
kennen als niet alleen een kindervriend, maar vooral ook als iemand, die
werkelijk altijd geïnteresseerd en begaan was met de mensen om hem heen.
Zelden heb ik iemand ontmoet, die zo openstond voor anderen en hun
problemen.
Pater Bernard was een enorme fijne leraar, die op een erg overtuigende en voor
de leerlingen zeer aansprekende wijze zijn lessen gaf.
Ik weet dan ook zeker, dat ik namens al zijn leerlingen spreek, als ik zeg dat
ook zij zeer geschokt zijn door dit verlies.
De pater beschouwde het als zijn herderlijke plicht om op onze school de
godsdienstlessen te verzorgen en daarbij moet vermeld worden, dat hij dit het
laatste jaar geheel belangeloos deed en zich van het stopzetten van de betaling
door de gemeente niets aantrok.
Ik weet zeker, dat wij op onze school nog heel lang zeer goede herinneringen
aan pater Bernard zullen hebben.

Moge hij rusten in vrede.
Namens het team Fred Lennings.

LEZEN & SCHRIJVEN
Openbare School De Korenbloem Oirschot. Bulletin door en voor de ouders én
team!

Het bericht over het plotselinge overlijden van onze geliefde pater Bernard
heeft ook ons zeer geschokt.
Het is onvoorstelbaar en tevens moeilijk te aanvaarden dat wij hem zullen
moeten missen. De reacties op zijn overlijden hebben ons temeer getroffen. Bij
velen onder ons was de verslagenheid groot.
Ook menig kind raakt niet uitgepraat over het abrupte afscheid van hun pater.
Het blijft hen bezighouden dat hij op zo'n onbegrijpelijke wijze van hen werd
weggenomen.
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Voor vele kinderen was de katechese van de pater een echt fijn gebeuren.
Zijn manier van omgaan met de kinderen was werkelijk geweldig.
Ook daarom konden de kinderen met plezier uitzien naar de donderdag wan-
neer de pater in hun midden was.
De pater was niet alleen een leerkracht.
Hij vertolkte zijn roeping en liefde voor mensen op een zo prettige manier dat
de wetenschap hem nu te moeten missen een moeilijk te aanvaarden en te
begrijpen feit is. Als werkgroep herinneren wij ons de fijne contacten die we
met de pater mochten hebben.
Hij was als het ware een herder over onze school doch gaf daar op een onop-
merkelijke en bescheiden wijze blijk van.
Die werkelijke en gemeende steun hebben wij dan ook duidelijk ervaren. De
hechte band die hij met de kinderen en via de kinderen met de ouders heeft
geschapen zullen we missen.
Op 2 februari jl. hadden we in zijn aanwezigheid nog een gespreksavond voor
de ouders. Zijn zorg voor het godsdienstonderwijs op school illustreerde hij
met woorden die helaas al snel hun betekenis kregen: "denken jullie aan de
toekomst van het godsdienstonderwijs want ik heb niet het eeuwige leven".
Deze opmerking herhaalde hij diezelfde avond nog een keer.
We zullen de pater missen, de kinderen, teamleden en de ouders.
De prettige herinneringen blijven evenwel bestaan.

Ben Jamry
Cees Stam

Père Emmanuel BERNARD Princenhage (Pays-Bas)

Naissance: 30-03-1914 Profession: 8-09-193â
Ordination: 19-03-1942 Décès: 12-03-1982

Le vendredi 12 mars, notre confrère Emmanuel Bernard est décédé
subitement dans notre communauté d'Oirschot.

Emmanuel Johannes Bernard naquit à Princenhage le 30 mars 1914. Il
fit ses humanités à l'ancien petit séminaire des pères Capucins de Langeweg.
De 1935 à 1936, il fit son noviciat chez les Montfortains à Meerssen, où il émit
ses premiers voeux le 8 sept. 1936. Au scolasticat montfortain d'Oirschot, il fit
ses études de philosophie et de théologie et il y fut ordonné prêtre, par Mgr van
Roosmalen, le 19 mars 1942. 

De 1942 à 1947, il fut professeur et préfet de discipline au petit
séminaire de Schimmert. Après, il fut successivement jusqu'en 1950:
prédicateur, propagandiste des oeuvres montfortaines et assistant de paroisse à
partir de Hoensbroek, Oirschot et Heiloo. 
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Quand les montfortains ont ouvert dans l'ouest du pays -au début à
Heiloo, puis à Haagse Schouw et à Beresteyn (Voorschoten) - un deuxième
petit séminaire, le P. Bernard y fut nommé encore professeur et préfet de
discipline. Il y travailla de 1955 à 1965. 

De 1965 à 1969 il fut supérieur et professeur de l'école technique
missionnaire de Zevenaar, en coopération avec les frères de Maastricht. Quand
cette école fut fermée en 1969, les supérieurs lui confièrent la formation
supplémentaire des candidats-frères montfortains à Oirschot. 

De 1969 à 1979, il fut professeur d'histoire à Koningshof (Veldhoven)
et professeur de biologie à l'école 'Mavo-Havo' d'Oirschot. 

En 1979, il a pris sa "retraite", sans pour cela passer sa vie dans
l'oisiveté. Il donnait encore des cours de religion à l'école communale
d'Oirschot, animait des journées de récollection à la maison de retraite "Het
Cenakel" et faisait le guide dans des excursions d'amis de la nature. Il devint
même président de l'Association de protection de la nature (IVN).

Manus comme nous l'appelions, était un homme intègre, bon
prédicateur et avant tout professeur éminent. Comme professeur, il était réputé,
tant chez ses élèves que chez ses collègues. Comme préfet de discipline de nos
séminaristes, il était plein d'autorité. De caractère un peu fermé et réservé, il
était un homme dévoué, toujours prêt à rendre service. Il nous laisse le souvenir
d'un "état de service" remarquable. Sa mort subite nous a surpris
douloureusement.

Le 20 mars, Manus espérait pouvoir célébrer ses 40 ans de sacerdoce,
dans notre communauté d'Oirschot, avec ses confrères et sa famille. Sa mort
inattendue l'en a empêché. Dans un esprit de foi et d'abandon à la volonté de
Dieu, nous acceptons son départ, en restant reconnaissants de tout le bien qu'il a
fait à la communauté montfortaine et à beaucoup de jeunes.

La messe d'enterrement a été célébrée dans l'église paroissiale Sint
Petrus, le mercredi 17 mars à 11 h. Le confrère a été enterré dans notre
cimetière montfortain, Montfortlaan.

Puisse Emmanuel Bernard reposer en paix.

P: Hub. Somers, s.m.m. provincial
Echo, Eté 1982 blz.35.
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BERNARD+++   Emmanuel Pater

Geboren:         30-03-1914 te Princenhage          in Nederland
Ingetreden:      1935       te Meerssen             in Nederland
Eerste geloften: 08-09-1936 te Meerssen             in Nederland
Eeuw.  geloften: 08-09-1941 te Oirschot             in Nederland
Priesterwijding: 19-03-1942 te Oirschot             in Nederland
Gewijd door: Mgr.T.A.L.M.van Roosmalen, bisschop van Suriname

                     ***HUMANIORA/VAKSCHOOL***

Niet montfortaans 1927-1934 te Langeweg        in Nederland

                       ***HOGERE STUDIES***

Filosofie    1936-1938 Oirschot        Nederland
Theologie    1938-1942 Oirschot        Nederland

                    ***IN DIENST VAN DE CONGREGATIE***

1942-1944 Schimmert        Nederland Leraar
1944-1947 Schimmert        Nederland Leraar en prefect
1947-1948 Hoensbroek       Nederland Predikant
1948-1949 Oirschot         Nederland Mariale Werken
1949-1950 Heiloo           Nederland Assistent
1950-1951 Heiloo           Nederland Leraar en prefect
1951-1955 Voorschoten H.S. Nederland Leraar en prefect
1955-1965 Voorschoten Ber. Nederland Leraar en prefect
1965-1969 Zevenaar         Nederland Overste
1969-1972 Oirschot         Nederland Opleiding Broeders
1972-1979 Oirschot         Nederland Leraar bij Zrs.Franciscanessen
1979-1982 Oirschot         Nederland Rustend

Overleden op 12-03-1982 te Oirschot             in Nederland
Begraven te Oirschot             in Nederland


