
Zomertuin 
Geborgen op een eigen plek 

Bedolven onder 'n aarden dek 
Om weer terug te geven 

Dat wat me lang gedragen heeft 
En waar ik hier in heb geleefd 
Nauw met mijn ziel verweven 

Naar wie ik zolang heb gezocht 
En hier uiteind'lijk vinden mocht 

Het doel van al mijn streven 

Degeen ' die ik als Schepper ken 
Door wie ik ooit geboren ben 

De zin van heel mijn leven 

RobBerg 

In dankbare herinnering aan mijn dierbare man 

Eernardus Antonius Robert Berg 

echtgenoot van Martha Berg - van Os 

Hij werd geboren op 16 augustus 1946 te Almelo en op 21 
april 2002 is hij aldaar overleden. Rob bracht zijn jeugd 
door in Almelo. Het Almelo-Nordhom Kanaal en het bos 
Grave Allee waren zijn favoriete plekken waar je hem vaak 
kon vinden. 
Zijn hobby's waren vissen en lange wandelingen maken in 
het bos. Eerst alleen en later vaak met Martha. 

Rob hield van de natuur, maar vooral van de omgeving in 
Twente. Vaak ging hij naar de ' Kroezenboom' in Fleringen. 
Rob heeft nog net mogen meemaken dat zijn eerste dicht
bundel over de natuur uitkwam, daar was hij trots op. 

Rob heeft 17 jaar bij de Textiel gewerkt op kantoor. Daarna 
is hij de verzorging ingegaan en heeft 7 jaar bij het Reggedal 
in Enter gewerkt met veel plezier. Daar heeft hij goede 
vrienden aan over gehouden, die hem nog regelmatig "na 
zijn ziekte in 1984 tot nu" bezochten. 

Rob had veel respect voor de Schepping van God en was 
daarom ook tegen elke vorm van discriminatie. Rob hield 
van zijn familie en vooral van de neven en nichten waar hij 
graag mee klierde, maar ook hele serieuze gesprekken mee 
kon voeren. Daarom was het moeilijk voor Rob, dat hij 
nu door zijn laatste ziekte in eind 2001 nog zo weinig 
energie had om leuke dingen met hen te doen. Voor veel 
mensen was Rob een goede vriend, waar je op kon 
bouwen. 

We gunnen hem dan ook de rust die hij nu heeft. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van Rob wil ik u hartelijk 
bedanken. 

Martha Berg- van Os 


