
Albertus Johannes Marinus te Kiefte 

echtgenoot van Theresia Maria Veldhuis. 

Hij werd geboren te Borne op 17 december 1925. Na voorzien 
te zijn van de Sacramenten der Zieken is hij overleden 28 April 
2002 in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. 

Na een toch wel moeilijke jeugd waarin hij zijn eige11 moeder al 
op 4-jarige leeftijd moest missen is hij op 14-jarige leeftijd gaan 
werken bij de firma Stork te Hengelo. Daarna was er een zware 
tijd, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Na deze oorlog moest 
mijn vader zijn militaire dienstplicht vervullen in Indonesië. Hier 
ontvirg hij van Trees het bericht dat zijn oudste broer Gerard 
was overleden. Na een zware weg kwam een ommekeer t0e<1 
hij werd aangenomen bij de Stafmuziek van de 7 december 
divisie. Hier had hij een fijne tijd met veel fijne kameraden tot nu 
toe. In deze tijd heeft hij Trees gevraagd op hem te wachten wat 
ze met liefde deed. Bertus kwam terug in Nederland op 30 no
vember 1949. Nu braken er betere tijden aan. Bertus en T1ees 
gingen trouwen op 17 juli 1954. Na een klein jaar kwam hun 
eerste kind (Carla), na 3 jaar Gerard en na 4 jaar Marcel. In 
1959 was hun geluk dus compleet. Samen met Trees en kinde
ren was hij heel gelukkig. In 1964, op vaderdag kwam er echter 
een nieuw dieptepunt. Gerard was namelijk ziek (epilepsie). 
De moeilijkste weg was hem weg te brengen naar de Klokken
berg in Breda 

Samen met zijn Trees kwamen ze er bovenop. Na elke maand 
de Klokkenberg te hebben bezocht kwam er op 27 augustus 
1972 opnieuw een kink in de kabel. Gerard is toen gestorven. 
Bertus en Trees zijn samen een geweldig paar en vechten 
zich terug op de weg. Vele hindernissen zijn genomen en ze 
hadden daarna vele goede en leuke momenten. ze gingen 
vaker op vakantie samen met Jo en Herman. Oh, wat een pret. 
Daarna kwam er in 1986 hun eerste kleinkind, wat waren ze 
blij. In 1988 kwam hun tweede kleinkind en hun derde klein
kind kwam in 1994. Allemaal jongens en tot slot kwam er in 
1998 ook nog een vierde kleinkind, een meisje. Toen was het 
helemaal goed. Met Marcel en Anneke zijn ze ook nog naar 
Gran Canaria geweest (ma voor het eerst in het vliegtuig) 
geweldig wat prachtig. echt genoten. Tot slot met zijn allen, 
kinderen en kleinkinderen naar Engeland, Londen nog be
ter. Bertus kon dan echt genieten zoals hij dat ook kon samen 
met ma naar het bos de natuur in. Dat heeft hij zondags voor
dat hij 's maandags opgenomen werd in het ziekenhuis nog 
gedaan. Hij was altijd gek op de lente, dan liep alles zo mooi 
weer uit en kon je prachtig naar buiten kijken. Nu moet Trees 
alleen verder na 47 jaar gelukkig getrouwd te zijn geweest. 
Mam kom op, ga ervoor, wij blijven ook voor jou alleen met zijn 
allen klaarstaan. 

Pa. wij danken je voor alles wat je voor ons hebt gedaan en 
betekend, je zult in onze gedachten voortleven. 

Langs deze weg willen we U danken voor het medeleven en 
uw komst. 

Familie te Kiefte 


