
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



" God heeft de bl ijde gever lief " 
St. Paulus 

Om dankbaar te blijven denken aan 
HENK VAN DE BERG 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 
5 december 1923 en hij huwde op 

13 oktober 1950 met 
REGINA WILHELMINA KOLBRINK. 

Voorbereid door een langdurig lijden 
is hij op 11 februari 1980 overleden te 
Oldenzaal. Vanuit de St. Nicolaaskerk 
te Denekamp is zijn lichaam te rusten 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar op 

15 februari d.a.v. 
" Als ons aardse huis, ons lichaam, af-
gebroken wordt, heeft God al een plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben . 
Want door de dood wordt het leven 
wel veranderd , maar niet ongedaan 
gemaakt. 
Uitgerekend op de dag dat we Henks 
moeder uitgeleide deden, vergrootte 
hijzelf de leegte in onze familie nog 
door zijn eigen dood. 
Hier ging een liefdevolle man en zorg-
zame vader heen en we zullen hem erg 
missen. Voor moeder is het verlies wel 
het zwaarste, want zij heeft hem zoveel 
jaren lang met toewijding, inzet en 

liefde mogen omgeven met haar zorgen 
bij zijn langdurig ziek-zijn . 
Ook zijn kinderen denken graag terug 
aan wat vader voor hen betekende. 
Door zijn manier van leven : eenvoudig -
eerlijk - blijmoedig - tevreden - opti -
mistisch - behulpzaam gaf vader ons 
een goed voorbeeld , hoe een mens 
zou moeten zijn om altijd gelukkig te 
kunnen zijn . 
Tegenslag, ziekten allerlei , invaliditeit 
en pijn zijn zijn deel geweest, maar hij 
werd niet teneergeslagen , werd niet 
éénkennig, maar keek optimistisch tegen 
het leven aan en bleef blij . 
Hij genoot van de natuur, of het nu hier 
was in Twente, in Zwitserland of op de 
Wadden ; hij was een echte dierenvriend, 
hij kon leven nog van zijn hobby's, hij 
was behulpzaam als er iets te doen was, 
was een man van zjjn woord en echt 
gezien bij zijn vele vrienden. 

Wij danken U, Heer onze God 
om het hart en de liefde 
van deze man 
die warmte en menselijkheid 
zijn geworden voor iedereen 
die hem ontmoette 
in goede en in kwade dagen .. .. 



Wij bidden nu in geloof de Heer van 
leven en dood, dat Hij hem in zijn grote 
barmhartigheid moge opnemen in zijn 
heerlijkheid. 
Dierbare echtgenote, ik dank je voor je 
hartelijkheid, je trouw en je goede zor-
gen voor mij steeds opnieuw. Nu God 

. het zo heeft gewild, trek je nu op aan 
, -, de herinnering aan al die toch fijne 

jaren van ons samen. 
Mijn kinderen, mijn bezorgdheid voor 
jullie was groot; ik vraag jullie nu goed 
te zijn voor moeder en haar te omge-
ven met jullie liefde. 
En U allen, die Henk gekend hebt, zijn 
vrienden , laat het verdriet om zijn heen-
gaan overstemmen door de vreugde 
hem gekend te hebben in de zekerheid 
dat hij nu zijn beloning heeft ontvangen. 

Voor Uw hartel ijk medeleven en gebed 
bij de ziekte en overlijden van mijn 
man en onze lieve vader en opa zijn 
we U oprecht dankbaar. 

BRAKKENSTEIN 

Mevrouw van de Berg 
kinderen en kleinkinderen . 
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