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Dankbaar gedenken we 

Els van den Berg 
echtgenote van 

Willie Koek 

Zij werd geboren op 26 mei 1952 
te Doetinchem en overleed in het 

Slingeland Ziekenhuis op 6 april1997. 

Els - als tweede kind geberen in het gezin 
van den Berg • moet al in de loop van haar 
kinderjaren een grote innerlijke kracht en 
weerbaartleid hebben opgebouwd om te 
kunnen zijn wie zij was, om te mogen z1jn 
zoals ZIJ was: eenvoudig, oprecht. eerlijk. 
aanhankelijk. Zij leefde graag en was blij. In 
haar huwelijk met Willie was zij gelukkig. Zij 
zou zo graag nog een aantal jaren zo heb· 
ben willen leven met haar man en met allen 
van wie zij hield. 
In juli 1993 is Els ziek geworden. Toen is 
zij, samen met Willie en familie, het gevecht 
tegen haar ernstige ziekte begonnen. Zij wil
de leven, overleven. Zij was vol goede moed 
en bleef niet thuis zitten. Zij werd nog lid van 
het parochieel Dameskoor en nam haar 
werk weer op als vrijwilligster in "'tWeerdje". 

Met name ook in deze periode liet Els blijken 
hoe zij leefde vanuit haar innerlijke kracht. 
Het moet haar grote geloof zijn geweest dat 
haar telkens weer deed opstaan. 
Dikwijls was zij hen die alleen zouden ach
terblijven tot steun. zeker ook door het 
typisch eigene van haar humor en de glim
lach op haar gezicht, dwars door alle pijnlijke 
trekken heen. 
Heel bewust heeft zij enige weken terug de 
Ziekenzalving willen ontvangen en tot in 
haar laatste bewuste ogenblikken heeft zij 
willen vechten voor haar leven, totdat zij, 
helemaal uitgeleefd, haar leven teruggaf aan 
haar Schepper. 

Op 10 april1997 namen wij afscheid 
van haar in de St. Martinuskerk 

te Wijnbergen. waarna de crematie 
volgde in het crematorium "Siangenburg". 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven dank ik u, mede namens de Familie 
van den Berg en de Familie Koek. 

Willie 


