
Hij was een bescheiden mens. Geen mens 
van grote woorden, geleerde uitcenzeningen 
of theologische spitsvondigheden. Een mens 
met een positief-kritische instelling met be
trekking tot zowel godsdienstige en kerkelij
ke als maatschappelijke gebeurtenissen. Een 
man met een milde, weldadige humor en een 
grote oecumenische bewogenheid. 
Hij 7al in onze herinnering blijven leven als 
een mens die, tot het laatst toe , zijn best 
bleef doen om - overtuigd van zijn eigen 
zwakheden en beperktheden - waarachtig 
over te komen: 'een mens van goede wil'. 

Voor uw medeleven na het overlijden en uw 
aanwezigheid bij de begrafenis van Hein van 
Bergen zeggen wij oprecht dank. 

Kloostergemeenschap der Munt/ortanen 
Zuster Frederika de Vrught 
J-àmilie van Bergen 
Kerkbestuur van Drempt en Olburgen 



Dankbare herinnering aan 

Hcnricu' \ \ illem ,\le\ander 'an Beraen 
\lont fortaan 

/liJ "erd .~tehorente Bom op 21 januari 1913. 
>anu( 1918 wu~ Iu; woonachtig in Valken
burg, I'UI!<de de 1/YIIIIW~iale opleiding aan de 
AtJUitOit~clte Sc/toot Ste. Marie te Sc/timmert 
l'an 1926· 1934, waarna hij het nuviciuut 
maakte in Meenwn. wuur hij up 8 S't'ptemher 
1935 !il!llrofe~t werd. 
Van 1935-1941 1/lldeerde hij aan het .l!ruot
semmane 111 Oincl!ot en werd daar 50 jaar 
geleden pne~ter l!,l!ll'ijd door .Hgr. Diepen op 
13 nwart 1941. 

Oe oorlog "a' de oorzaak waarom hij niet 
aan\tond' naar de mi~sie l..on en daarom 
mo<.:ht hiJ een mt,~iologische cur,us 1 olgen in 
1\:ijmegcn. Van 1\1-U-1945 was hij kapelaan 
in Gaandcren. Op 15 december 1945 1er1rol.. 
hij naar Mo;ambique. waar hij 20 jaar werk 
te achtereen volgen\ in lmbuhu, Nambude en 
Romela. De opstand van 1965 dwong hem te
rug te keren naar Nederland. In 1966 bood 
hij 1ich aan assistent te worden in de parochie 
van Doornenburg. Hij bleef daar tot 1972. 
In dat jaar 1•erd hij pa\toor van Drempt en 
vanaf 1974 ook 1an Olburgen. 

Op 24 maart 1991, daags na zijn gouden 
priesterfeest, heeft de Aarbbisschop van 
l.Jtrecht aan pater H.A. 1·an Bergen eervol 
ontslag verleend als pastoor van de H. Willi
brordusparochie te Drempt en St. Willibrord
parochie te Olburgen. 
Vanaf 27 maan 1991 1100ndc hij samen met 
;ijn huisgenote Zuster I rederika de Vrught 
in het bejaardenhuis Oldenhove te Wehl. 
Hij is overleden op 21 juni 1991 in het SI inge
land Ziekenhuis te Doetinchem. 
Op 26 juni d .a.v. hebben wij hem begeleid en 
ter ruste gelegd op het kloosterkerkhof van 
de Montfortanen in Schimmen. 
Bijzondere dank gaat uit naar zijn huisgenote 
Zuster Frederika die ruim 18 jaar voor hem 
heeft gezorgd. Wat zij voor hem deed is nooit 
goed te maken. 
Ook dank aan de directie en medewerkers 
1an het bejaardenhuis Oldcnhove te Wehl, 
die Pastor Van Bergen zo goed hebben opge
vangen en begeleid. 
Door zijn hele leven loopt als een rode draad 
het verlangen om men~cn te helpen. Speciaal 
de arme mens, de mens die honger leed, de 
tieke mens, de mens in nood had zijn bijzon
dere belangstelling en aandacht. Te helpen -
in eerste instantie daar waar hu lp het hardst 
nodig was - dat was de drijfkraçht zowel 
voor zijn \\Crk als missionaris in Mozam
bique als voor zijn pastorale arbeid in 
Orempt. 


