


t Wil in Uw gebeden herdenken 

JOHANNA BERNHAROINE KRUSE 

weduwe van 
Gl'ldus Bemardus Wilhelmus ten Berge 

Zij werd geboren op 10 november 1905 te Wuiten (Dfdl. 
Voorzien van het Sacrament der Ziellen, overleed zij op 
23 februari 1993. Na een Eucharistieviering in de pa· 
roch1ekerk van de H. Mattheus te Eibergen, hebben WIJ 
haar lichaam op 27 februan d.a.v. op de R.K. Begraaf· 
plaats aan de Borculoseweg aldaar, naast haar man, te 
rusten gelegd. 

Moeder kwam in de jaren twintig naar Nederland en leerde 
daar haar man kennen, met wie zij in 1929 in het huweliJk 
trad. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren In de 
cris1s1aren 1930-1940 en de oorlogsjaren 1940-1945 heeft 
ze het niet gemakkelijk gehad. Maar ze heeft de moeilijk· 
heden samen met vader weten te overwinnen. Van de 
vroege morgen tot de late avond wa.5 ze in de weer voor 
haar gezm. Ze verlangde ook het nodige van ons; hetgeen 
mag als ie zelf als sp~ fungeert en een voortrekkersrol 
veMJtt Ze liet ons niet los. Is ons kri1isch blijven volgen, 
ook toen w11 al getrouwd waren. 36 jaren wa.5 ze gelukkig 
getrouwd; werd lief en leed gedeeld. Wat was het een klap, 
bijzonder voor haar, toen vader in 1965 stierf. Hij, die meer 
dan een rechterhand was voor onze toen al met ziekte 
kampende moeder. Een nieuwe klap volgde toen Anny in 
1972 stierf. Een zware slag was het toen haar jongste zoon 
in 1983 ging hemelen. Klappen die wonden sloegen, die 
niet meer heelden. Na tien 1aar meen bejaardenwoning te 
hebben gewoond, kwam moeder 1 november 1979 in het 
Bejaardentehuis "de Whemerllof" in Eibergen. Vanuit 
haar kamer 207 had zij een moot urtzJcht. Daar kon zij zich 
ook wijden aan haar grootste hobby; breien! Hoeveel sok· 

ken heeft ZIJ daar niet voor haar kinderen en kleinkinderen 
gebreid! Ze was een diep gelovige vrouw. Ze bad elke dag 
de Rozenkrans, die altijd op het tafeltje bij het raam lag. 
Vooral de laatste jaren liet haar gezondheid te wensen 
over. Ze pendelde heen en weer tussen het bejaardente
huis en het 21e11enhuis. Toen viel biJZonder op, hoe liefde
vol ze door de zusters behandeld werd De laatste tijd riep 
ze Maria en de zustersonophoudefiJk -dag en nacht. Soms 
was ze wat lastig, om daarop de zusters te vertellen, dat ze 
het goed met hen meende en hun zorg waardeerde. Haar 
kinderen wilde ze het liefst dagelijks zien. De lichamelijke 
klachten namen toe, het lopen werd onmogelijk. Ze kon 
zichzelf niet meer verzorgen. Ze zei te verlangen naar een 
weerzien met Vader, Bennie en Anny in de hemel, maar 
toch ook wet graag bij ons te willen blijven. Ze zou naar een 
verzorgingstehuis gaan. Daar zag ze erg tegenop. Het is 
haar bespaard. W1J, haar kinderen z11n blij haar laatste dag 
aan haar bed te hebben mogen staan 1n de Whememof. 
Temidden van ons is zij, tot het laatst helder van geest, 
rustig ingeslapen. Daarbij 1s haar grote wens veMJld. W1J 
hebben haar de Rozenkrans en haar MISSiekruis in de 
hand gegeven. 
Moeder Maria, onze Moeder was een grote fan van U. Wij 
weten zeker, datU haar nu aan Uw hand naar Uw Zoon zult 
voeren. HiJ zal haar verenigen met haar dierbaren in de 
Hemel. Want een kind van Mana gaat nooit verloren! Moge 
zij rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven en betrokkenheid tijdens de ziekte en 
het overlijden van onze Moeder, Groot· en Overgrootmoe
der, zeggen wiJ U hartelijk dank. 
Dank vooral aan de zuster van het Bejaardentehuis, die 
haar zo liefdevol en met engelengeduld hebben verzorgd. 

De familie. 


