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Wij gedenken in onze gebeden 
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Weduwe van 

Petrus Lambertus Bergervoet 

Ze werd geboren op 27 april 1901 te lsselburg (Dtl) 
Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzal
ving overleed ze 18 februari 1978 in het St. Jozef
ziekenhuis te Doetinchem. Na een Eucharistie
viering in de Martinuskerk te Etten op 22 februari 
1978 hebben we haar lichaam te ruste gelegd op 
het R.K. Kerkhof te Etten . 

In de veertigdagentijd waarin we Christus' 
lijdensweg herdenken , heeft moeder Bergervoet 
haar lijdensweg beëindigd. Het was een lange 
weg die vele maanden geduurd heeft. 
Zelden hebben we haar horen klagen om de 
pijnen die langzaam haar lichaamskrachten 
s loopten, geestel ij k bleef ze overeind. Veel heeft 
ze gebeden en daarbij dacht ze niet alleen aan 
haar eigen nood, maar meer nog aan haar kinde
ren met hun gezinnen en hun belangen heeft ze 
herhaaldeli jk aan God aanbevolen . Zij weten dat 
een goede moeder van hen is heengegaan die hen 
voor is gegaan op de goede weg , samen met 
vader die al 12 jaar geleden werd weggeroepen uit 
dit leven . 

Nu we ook haar ten grave dragen spreken we ons 
geloof en vertrouwen uit dat God haar mag 
opnemen in zijn licht nu het duister van haar lij
den verdreven is. 
God laat de mens niet los bij de dood , onze 
namen staan geschreven in de palm van zijn 
hand. 
Christus' lijden en sterven werden gevolgd door 
zi jn verrijzenis op Pasen en ook wij mogen met 
Hem verri jzen. Ook onze dood is niet het einde, 
Christus heeft ons dat gezegd toen Hij zei: ., Ik ga 
naar het huis van mijn Vader, daar zal Ik een 
plaats voor u bereiden ". 
Mogen wij allen de kracht vinden om in dit geloof 
onze levensweg te vervo lgen opdat ons aller 
leven eenmaal voltooid mag worden in de 
eeuwige vreugde van het Vaderhuis , 

ZIJ RUSTE IN VREDE 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
heengaan van onze lieve moeder groot- en over
grootmoeder betuigen wij u onze oprechte dank . 


