
Ter nagedachtenis aan 

Bernarda Hermina Biemans 
echtgenote van 

Andries Alexander Hermannus Hendrikus 
Hertsenberg 

geboren te Slagharen 13 december 1924 
overleden te Hardenberg 6 juli 1981. 

Lieve Bernarda, lieve mama, lieve oma, 
In dit uur van afscheid zijn wij ontroost
baar, al weten wiJ dat Jij dat niet zou 
hebben gewild. Als er dan al een troost 
zou zijn dan 1s het de wetenschap, dat 
j ij bent heengegaan zonder vrees en in 
het volste vertrouwen dat het uiteinde
lijke Thuis wachtte. Wij zagen je immers 
in je laatste dagen, in je laatste uren en 
wij keken en lulsterden - niet slechts 
met smart, maar ook met bewondering, 
ja zelfs verwondering, naar de moed, 
waarmee jij het onvermijdelijke aan-

vaardde. 

Maar wij missen je zo en wij allen weten 
dat we je nog meer zullen gaan missen, 
als wij je niet meer thuis vinden, daar 
waar je altijd te vinden was, altijd be
reid om te luisteren, te troosten en om 
raad te geven. Raad, niet alleen wan
neer het ging om wereldse, maar ook, 
ja vooral, om geestelijke zaken. De be
langrijkste les, die je ons ooit gaf was 
dat een mens n1et voor zichzelf. maar 
voor de ander leeft en dat deze levens
houding alléén kan leiden tot waarlijk 
levensgeluk. Wij z1jn d\lar dankbaar voor. 
Zo graag hadden wij gewild dat je lan
ger bij ons was gebleven en vooral dat 
je nog een aantal jaren had kunnen ge
nieten van de vrijheid, die je sinds en
kele maanden genoot, doordat de zorg 
van het zakenleven van je was wegge
nomen. Het mocht niet zo zijn. Jij wist 
dat kort voor het onaf..vendbare en Je 
schikte je erin met een moed, die wij 
graag voor ogen zullen blijven houden. 
Lieve Bernarda, lieve mama, lieve oma 

wij vergeten jou niet, nooit. 

A. A. H. H. Hertsenberg 
Kinderen en kleinkinderen 

Wij danken u voor uw medeleven. 


