
Gedenken wij dankbaar 

Johannes Bergsma 
echtgenoot van 

Anna Joanna Vagevuur-Spin 
eerder van Johanna Damhuis. 

H1j werd geboren te Losser op 7 janu
ari 1910 Na een kortstondige ziekte is 
hij, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken, op 25 mei 1988 te Losser ge
storven. In de kerk van Mana Geboorte 
hebben wiJ op 30 me1 d.a v. biddend 
afscheid van hem genomen 1n een ge
zongen Uitvaartmis en hem op het 
R.K. kerkhof te ruste gelegd. 

"Mijn z1el prijst hoog de Heer". 
Deze woorden uit het Magn1f1cat van 
Maria heeft hij zo dikWIJlS gezongen. 
Maar Zij passen ook helemaal in het 
leven van deze vurige Mariavereerder. 
Altijd probeerde hij ZIJn leven te ma
ken tot een lofprijzing van de Heer. 
Het meest door zijn zorg en liefde voor 
zijn gezin, waarvoor hij ve le jaren hard 
werkte in de textiel. Het geluk van 
ZiJn vrouw en kinderen was zijn geluk. 
Het was dan ook een zware slag toen 
in 1971 moeder Bergsma overleed. Ge
lukkig konden in latere jaren Annie en 

hij elkaar weer een fijn thuis schenken 
Tot het laatst toe heeft deze aktieve 
man volop geleefd. Onder zijn vele hob· 
by·s nam de zang en muziek wel de 
voornaamste plaats in. Meer dan 50 
jaar, tot op het Pinksterfeest enkele 
dagen voor zijn dood, zong hij mee op 
het kerkkoor. Maar dat was meer dan 
een hobby. Het was een teken van zijn 
diep geloof. Want, op later leeftijd ka
tholiel< geworden, was hem dat heel 
dierbaar. Met name tijdens een zware 
ziekte wist hij zich geholpen in Lour
des door de voorspraak van Maria, iets 
waarvoor h1j altijd dankbaar zou blijven. 
Gelukkig is deze sterke persoonlijk
heid een langdurige afhankelijkheid be 
spaard gebleven. 
Wij danken God voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft. Moge h1j nu 
voor eeuwig zijn Magnificat zingen bij 
Hem. 

Voor al uw blijken van meeleven tij
dens de ziekte en na het overl ijden 
van Johannes Bergsma, zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Mevr. A. J. Vagevuur-Spm 
Kinderen en k Jeinkinderen 
Bergsma, Vagevuur. 


