
Ier hennnenng aan 

BERTHA BISSCHOPS 
wedU\H~ 1·an 
TOO~ HESFt\ 

eerder wedtme \<111 
GE:KAIWUS VALKENBORG 

Z1j 11crd gd.10rcn te MiJl op S rnaart 19.21 en 
ging 1·anon:-. heen op.2 januari 1986. 
Ahche1d hebben Wij 1-an haar genomen op 6 
januan op het r.·k. kerkhof te .\1111 

Z•i leeldc gclukk1g mrr haar m<1n I oon. geluk
kig met elkaar en samen gclukk•g met hun 
kinderen en kleinkinderen. 
Het le1en 11 as mo01 ! 
O:n geluk 11erd echter ru11 \Crstoord toen 
Bl·nh:~ haar man moest afge1en m de dood: 
haar man d1e llj met ZO\ecl liefde en toe
'"tdmg Ierzorgde liJS er met meer 
Het werd ,ui m hui,_ 
Ondank- het fen dat kmdc1en en klemkin
deren haar rl·gdmatig betochten voelde Zij 
z1ch toch cen1aam. 
Kenmerkend \oor haar als gl·lm1gc 1 rou11 11as 
11cl het ten dat zit - 1 oh:<'lh c•~:cn 1eggen -
d:tgchtk:; en m diepe o1emegu1g het nu lol
gcnd<· gehed bad: 

Alleen zijn betekent niet eenzaam 
Alleen zim geldt niet als straf 
Alleen tijn met moo1c gedachten 
Gedachten neemt me~and je af 
Alleen zijn met d1erh.ue doden 
Alleen 1ijn met hennncnng 
Aan lijden d1e lang reeds l'ervlogen 
Aan alles wat kwam en wat ging 
Alleen ongestoord 1n )e kamer 
Oe dingen. 1etrouwd. om re heen 
Een mstig en 11111er geileten 
Dan ben je gelukkig alleen 
\\ïe liCh zo 1erzucnt met tijn lot 
D1e spreekt niet 1ln eenLame dagen 
Die ledt in Iertrouwen op God 

En deze gedachten beelden haar ten \'Oe ten u1t: 
Gelong en ll'rtroU\\Iol ! 
F.n daarom dun en 1111 haar 111 1·enrouwen Uil 

handen ge1en 111 de handen 1an Hem op \\'1e 
111 1ertrotmde en m W1e 111nu bliji-end geluk 
g<·wnJen heelt. 
!\tam en Oma rust nu 1n 1rede en 1ergect on~ 
met 

Voor de ~t•k bl11kl·n \'Jn meele1en en bei.Jn~:
:;tdling die IIIJ 1an l ont1111gen. nin 111j l 
dankhaac 


