
Nooit zal je weer door de tuin Jopen 
waar ;ecJere blOem en iedere plant 
getvigen van je zorgende hand. 

0. d•e vertrouwde kJe;ne dingen, 
cfte je zo onopvallend deed. 
Die zullen wij missen, tot dit leed 
is verstild tot herinneringen. 

In dankbare herinnering aan 

Gerard ten Berge 

Hij werd 1 7 augustus 1918 te Enter geboren en 
door de doop opgenomen in de H. Kerk met de 
namen Franciscus Gerhardus. Tot z'n 58e jaar 
verdiende hij de kost bij "Oe Stoom• in Goor. 
Hij was niet van plan 'n etgen gezin te slichten, 
maar leefde al die jaren gelukkig met zojn zus Dina 
en de familie van Bloem onder een dak. 
In alle eenvoud beleefde Gerard z'n geloof en 
altijd was hij bereid te helpen waar hij kon. Hij 
maakte graag 'n praatje met bekenden en genoot 
van z'n schapen en de moestuin waar velen van 
mochten profiteren. 
Een bijzondere band had hij met het gezin van 
Truus, doe daar als kond aan huis was. Is het 
wonderlijk dat ze daar ook werden beschouwd als 
'n opa en oma? Ook toen er nieuw gebouwd 
moest worden bleven Dina en Gerard als naaste 
buren onder een dak wonen. Bojna nooit ziek 

geweest moest Gerard dit voorjaar worden opge
nomen on 't ziekenhuis waar hij zoch allerminst 
prettig voelde. Na hersteld te zijn kon hij z'n 
bezigheden weer verrichten. Geheel onverwacht 
moest hiJ 'n dag voor z 'n overlijden weer worden 
opgenomen. Maar gelukkig is hij zich daar niet 
meer bewust van geweest 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is hij 
rustig ingeslapen op 23 juli 1994. 
Na een gemeenschappelijke Eucharistieviering 
hebben we de 28e d.a.v. afscheid van hem geno· 
men en hem te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof 
te Enter in gelovige overtuiging dat ook hij door de 
Heer geroepen is om eeuwig te leven. 
Dierbare broer, zwager en oom. de leegte die jij 
achterlaat zullen we nog lang merken. Maar we 
zijn de goede God toch dankbaar dat Hij je voor 
groter lijden heelt gespaard. Hartelijk dank voor 
alles wat je voor ons hebt gedaan. Rust in vrede. 
H. Maria. H. Antonius, wees onze voorspraak. 

Uw warme belangstelling voor en na het overlijden 
van onze broer, zwager en oom is ons tot grote 
steun geweest. Daarvoor onze oprechte dank. 

De familie 
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