
Wilt u in uw gebeden gedenken 
en in dankbare herinnering houden 

Zuster Maria Macaria 
Bertha Francisca Juliana 

van den Berg 
van de Congregatie van de 

Zusters van St. Jozef Amersfoort 

Zij werd geboren te Hengelo op 21 
augustus 1909. Op 1 februari 1933 

trad ze te Amersfoort in bii de Zusters van St. 
Jozef en na volbracht noviciaat deed ze aldaar in 
het moederhuis op 4 augustus 1934 haar profes
sie. In verschillende kloosters heeft ze haar toe
gewijde krachten gegeven in de ziekenverple
ging, laatstelijk in Doetinchem. Daar openbaar
de zich bij haar een ongeneeslijke ziekte. Op 15 
februari 1983 werd ze overgebracht naar het ver
zorgingshuis St. Jozef te Delden. Van 27 juni tot 
9 augustus verbleef ze in het Julianaziekenhuis 
te Hengelo, waar haar op 5 juli de Ziekenzalving 
werd toegediend. Daarna opgenomen in het ver
pleeghuis St. Elisabeth te Delden overleed ze op 
14 oktober 1983. In de kapel van St. Jozef werd 
voor haar op 18 oktober de Uitvaartliturgie ge
houden en haar lichaam ter aarde besteld op het 
r.k. kerkhof te Delden. 

Voor uw medeleven bij dit afscheid danken wij u 
hartelijk. 
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Een leven vol opoffering, van serieuze werk
zaamheid, van toewijding. Dat was zuster 
Macaria . Van nature wat stil, kernachtig en 
rechtuit . Toch wist ze door blijde belangstel
ling en gulle vriendelijkheid het vertrouwen 
van anderen te winnen. Een eerlijk mede
mens, die anderen verlichting en verzachting 
wist te geven, omdat ze oprecht over kwam. 
Zelf ongeneeslijk ziek geworden, bleef dit 
haar levenshouding. Geen omhaal, maar het 
leven aanvaarden zoals het komt. Ze wist dat 
het een langzaam levenseinde zou worden 
en heeft het bewust doorleefd. ,, Ik hoop dat 
ik het kan opbrengen" zei ze vaak. Geheel 
overgegeven, met moed en geduld, in een
voud alles ten offer brengend heeft ze ge
wacht op de Heer. Ze heeft het opgebracht 
en mag nu Jezus nazeggen "het is vol 
bracht". Wie het met haar hebben meebe
leefd weten wat dit wil zeggen. Ze mogen er 
een levensvoorbeeld uit meenemen. 

laat ons bidden: 
God van leven en sterven, wij bevelen u 
zuster Macaria aan en bidden U haar te wil 
len opnemen in Uw heerlijkheid nu haar le
ven hier op aarde is beëindigd. Heer, geef 
haar de eeuwige rust . 

Onze Vader - Weesgegroet 




