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Rien is geboren op 4 september 1930 in Hilversum 
als zoon van een slager. Hij groeide op in Leiden 
samen met zijn twee broers en zijn zus. 

Toen hij mamma leerde kennen, was het liefde 
op het eerste gezicht. Ze trouwden in Penang 
(Maleisië) op 26 mei 1955. Samen kregen ze vijf 
kinderen en dertien kleinkinderen. Daar was 
pappa erg trots op. Mamma kon, zoals ze zelf 
zegt, altijd bij hem schuilen. Pappa was haar steun 
en toeverlaat. Ze hielden heel veel van elkaar en 
het is fijn dat ze dat aan elkaar konden vertellen, 
juist in de periode van zijn ziek zijn. Voor mamma 
zal het moeilijk zijn om haar leven zonder pappa 
weer op te pakken, maar ze is blij dat ze hem tot 
het einde toe thuis heeft kunnen verzorgen. 

Pappa hield erg veel van zijn kinderen. Je kon 
hem vragen wat je wilde. Hij maakte altijd tijd 
voor je. Hij volgde alle ontwikkelingen met 
interesse. Hij gaf je het zelfvertrouwen om je 
plannen te verwezenlijken. Pappa steunde ons 
op allerlei manieren, vooral door er te zijn en 
naar ons te luisteren. 

Pappa vond het belangrijk dat wij goede 
ouders voor onze kinderen zijn . Hij genoot ervan 
zijn kleinkinderen te zien opgroeien . De 
kleinkinderen hebben allemaal een eigen band 
met opa. Hij was voor hen een klankbord, een 
raadgever, een knuffelopa, kortom de allerliefste 
opa van de hele wereld . 

Pappa had de overtuiging dat mensen moeten 
leven vanuit de bron van de liefde. Dat heeft hij 
zijn kinderen en kleinkinderen willen doorgeven. 

Lieve Rien, lieve pappa, lieve opa, dank je wel 
voor alles. 

Wij danken u voor uw medeleven en steun . 

Corry Bergers - van Hellemondt 
Kinderen en Kleinkinderen E, schcde, 11 maart 2008 


