
'De sti[te 

6ij je fieengaan 

is groot 

maar in ons fiart 

6{ijfje 

verrler feven 

\ 

J 



Als dierbare 
herinnering aan 

Johan 
ten Berge 

sedert 28 januari 1964 
weduwnaar van 

Marie aan de Stegge 

Pa werd op 6 juni 1921 te Bornerbroek 
geboren. Onverwacht nog voorzien van het H. Oliesel is hij 
thuis op 4 februari 2001 overleden. Na de plechtig gezongen 
Uitvaartmis op 8 februari in de parochiekerk van de H.H. 
Joseph en Pancratius te Vasse. hebben wij hem op het 
parochiekerkhof aldaar bij ma te rusten gelegd. 

Pa werd als tweede kind in een boerengezin met acht kinde
ren geboren. Na de lagere school ging hij werken als boeren
en bakkersknecht. Hij had graag door willen leren, maar 
heeft daarvoor de kans niet gekregen. Het agrarisch bedrijf 
had zijn belangstelling. Toen hij zijn toekomstige vrouw 
"Braokmarie' leerde kennen, bouwden zij na hun huwelijk 
van 5 juli 1951 verder aan een reeds bestaande boerderij in 
Vasse. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren, hun 
jongste kindje Mariëltje overleed op 24 april 1962. Het leven 
van pa kreeg een verdrietige wending toen zijn geliefde 
vrouw stierf. Met volle overgave heeft hij zich ingezet voor 
het bedrijf en het wel en wee van het gezin, waar toen oma 
nog deel van uitmaakte. In augustus 1992 maakte hij kennis 
met Marietje Lentfert. Al snel klikte het goed tussen hen 
beiden. Door haar komst zagen wij hoe pa veel levensgeluk 

hervonden had. "Braokjan' heeft een werkzaam leven 
gekend, niets was hem teveel. De dieren op de boerderij 
hadden tot het laatst van zijn leven zijn interesse. Pa had 
dan ook moeite met het verschijnsel 'ouder worden'. Door 
het ouder worden kreeg hij meer moeite met het lopen. 
Vanaf 1999 besloot hij met melken te stoppen, het vee hield 
hij tot zijn overlijden. In de vrije tijd keek hij naar spelletjes 
op de t.v. of puzzelde hij. Als Marietje bij hem was, werd er 
met veel plezier gekaart. Met haar bezocht hij Ria en Ben in 
Tunesië. Zoveel mogelijk werden de kinderen en kleinkin
deren bezocht. Oudejaarsavond was elk jaar een bijzondere 
gebeurtenis, op de deel werden oliebollen gebakken en 
iedereen mocht dan naar hartelust eten. Op die momenten 
waren ook de kinderen en kleinkinderen van zowel pa als 
Marietje aanwezig. Met elkaar hebben wij ons best gedaan 
dat hij in zijn oude vertrouwde omgeving kon blijven. Dat 
dit tot de laatste dag van zijn leven gelukt is, stemt ons 
dankbaar. Pa was een gelovige man, hij zei dan ook vaak 
·Ak's zunnags nich neur de kerk bin west, hek het geveul dat 
ok gen zunnag is.' 
Op zijn eigen bescheiden manier heeft hij heel oprecht zijn 
geloof beleden. Hij vertrouwde erop dat hij eenmaal bij 
Onze Lieve Heer in de Hemel zou mogen komen. Dat hij 
daar nu in de vrede en liefde van God mag voortleven. 

Pa, bedankt voor alles! 

Voor uw blijken van belangstelling na het plotselinge over
lijden van onze zorgzame vader, opa en lieve vriend, zeggen 
wij u oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Marietje 
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