
Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

HENK FILART 
echtgenoot van 
DINY VAN DEN BERG. 

Hij werd op 8 november 1933 
te Nijverdal geboren. Gesterkt 
door het Sacrament van de Zie
ken is hij van ons heengegaan 
op 10 oktober 1991. 

In de stilte van de nacht is hij gestor
ven. Precies zoals hij was : kalm en 
tevreden. 
Veel te vroeg nog: hij had nog zoveel 
plannen. Abrupt kwam er een einde 
aan al deze plannen en idealen. Hij 
heeft gevochten zolang hij kon. Hierbij 
werd hij gesteund door een diep ge
loof en de overtuiging dat het leven 
zin heelt. Maar deze strijd was voor 
hem niet te winnen. 
De rust en de stilte van de natuur, die 
hij zo graag opzocht, waren terug te 
vinden in zijn aard. Deze rust en zijn 
eindeloze geduld stelden hem ook in 
staat gestalte te geven aan het leraar
schap. Voor velen is hij een groot voor
beeld en grote bron van inspiratie ge
weest. 

Voor zijn vrouw was hij een dierbare 
echtgenoot. Voor zijn kinderen een 
zorgzame vader en voor zijn kleinkind 
een lieve opa. Altijd stond hij klaar 
voor anderen. 
Gelukkig hebben wij hem de laatste we
ken van zijn leven samen thuis kunnen 
verzorgen. Dat heeft ons nog meer met 
hem en met elkaar verbonden. 
Nu is het stil om ons heen ; hij is er 
niet meer. Wij zullen hem missen. Zo
veel moois, zoveel goeds, een onver
getelijke rijkdom heeft hij ons gegeven. 
Afscheid van hem te moeten nemen 
doet ontzettend veel pijn, maar geluk
kig blijven de talrijke goede herinne. 
ringen aan hem. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw mede
leven en voor uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis. U bent een echte 
steun voor ons geweest, 

G. G. Filart-van den Berg 
Carina en Bennie 
Annelies, Walter en Lotte 
Monique en Jaap 
Stefan en Arielle 


