
.Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedig mens gedaan. 

WIB kan begn'jpen, wat je hebt geleden? 
Wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?" 

Dankbaar gedenken wij 
onze lieve moeder, oma en opoe 

ZIENATEN BERGE 

Zij werd 6 november 1905 te Enter geboren en 
door de H. Doop opgenomen in de H. Kerk. 
Na bijna 4 7 jaar in echtelijke liefde te hebben 
samengeleefd met Gradus Schreijer, overleed 
opa plotseling door een noodlottig ongeval 
voor het huis in 1979. Dit pijnlijk afscheid werd 
helaas 1n 1993 nog vermeerderd door het 
overtijden van haar zoon Johan en in 1996 
door het overtijden van haar dochter Jo. 
Tot haar 90e jaar genoot zij van een goede ge
zondheid en bleef zij graag op de hoogte van 
het krantennieuws. 
Benn1e bleef haar hu1sgenoot. 
Toen een lichte beroerte haar overviel moest zij 
helaas worden opgenomen in een verzor
gingstehuis en nam ze haar intrek in het .St. 
Elisabeth" te Delden, waar zij liefdevol werd 
verpleegd. Vnj onverwacht is ZlJ daar 22 juli 
1997 overleden. 

Na een gemeenschappelijke Eucharistievie
ring hebben we 26 juli d.a. v. afscheid van haar 
genomen en bij opa ter ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof te Enter, in geloof dat ook ZJj door 
God geroepen is om eeuwig te leven. 

Lieve moeder, oma en opoe, wij die achterblij
ven, bewonderen je voor de moed en de 
kracht, die je had om het verties van zoveel 
dierbaren te verwerken en te aanvaarden. 
Mede door je overtuigde geloofsleven ben je 
allicht hierin gesterkt geworden. Datzelfde ge
loof heb je samen met opa beleefd en weer 
overgebracht op je kinderen en kleinkinderen, 
waarvoor we je oprecht dankbaar zijn. 

Moge de Moeder Gods, in wie jij altijd zo'n 
groot vertrouwen had, je nu samen met haar 
Zoon opwachten aan de deur van het HerTlElls 
Vaderhuis. 

DANKBETUIGING 

Uw warme belangstelling voor en na het over
lijden van onze geliefde moeder, schoonmoe
der, oma en opoe, zijn ons tot grote steun 
geweest. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Enter, juli 1997 


