
Denk in uw gebed nog eens met dankbaarheid 
terug aan onze fijne vader en lieve opa 

BERNARD PAD BERG 

Geboren te Losser op 10 februari 1908, 
Na een gelukkig huwelijk van bijna 50 jaar 

sinds 1 maart 1986 weduwnaar van 
Betsie Melenhorst. 

In de vrede van Christus overleden 
te Glanerbrug op 9 mei 1988. 

Op moederdag aan het graf van zijn vrouw deed 
hem de opmerking maken; ,,Als moeder mij nu 
gehoord heeft zal ik gauw bij haar zijn". 
Zij heeft vast een goed woordje voor hem ge
daan bij O.L. Heer, want daags daarna stierf hij. 
Wel aan het einde van zijn krachten en naar zijn 
wens zonder ziekbed, maar voor ons toch nog 
onverwacht. 
Met veel voldoening vierde hij met zijn kinde
ren en kleinkinderen nog zijn 80e verjaardag, 
waarnaar hij zo had uitgekeken. 
Ondanks zijn zwakke gezondheid en zijn vele 
ernstige ziekten, was hij steeds vol energie. 
Hij durfde het aan om van een klein winkeltje 
een grote zaak op te zetten. 

Zijn werk was steeds zijn levenshobby. 
Maar tegelijk schonk hij veel aandacht aan ons, 
zijn kinderen en vooral ook aan zijn kleinkin
deren. 
En wat heeft hij niet genoten van zijn vele rei
zen samen met moeder en zijn vakanties met 
goede vrienden. 
Het mooiste, dat hij ons naliet, was zijn sociale 
bewogenheid, welke hem noopte in stilte goed 
te doen aan anderen, die het moeilijk hadden. 
En bovenal zijn groot geloof en zijn liefde voor 
moeder. In zijn geloof zocht hij steeds kracht 
bij het dragen van zijn kruisen, vooral ook in 
zijn liefde voor Maria. Maar leven zóndcr moe
der kon hij niet m'eer. 
Daags na hemelvaart hebben wij zijn lichaam 
bij haar ter ru~te gelegd op het R.K. kerkhof 
te Glanerbrug. 
Wij geloven v:rst, dat de Moeder Gods in deze 
Mariamaand van het Mariajaarer borg voor staat 
dat zijn heengaan ook voor vader een hemel
vaart zal zijn. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen. 




