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Wil in uw gebeden gedenken
ZEF VAN DEN BERGH
echtgenoot van
MARIA STEENSTRATEN
Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 29 juni 1902. Hij overleed voorzien van 't
Sacrament der zieken - in het ziekenhuis te
Sittard 10 febr. 1981. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus
te Sittard, hebben wij hem 14 febr. aldaar
begraven.

Na een behoorlijk lange en niet zo gemakkelijke ziekenhuisperiode zou ZeÍ van den Bergh
eindelijk naar huis komen. Nog wel niet helemaal hersteld maar toch zó ver opgeknapt, dat
hij verder thuis op krachten zou kunnen komen,
Maar het bleek die dinsdagmorgen, de morgen
van het vertrek, echt niet te gaan. En er volgde
een moeilijke dag voor hem, die - door niemand
voorzien - eindigde met zijn overlijden.
Lange jaren heeft hij gelukkig geleefd en gewerkt
in de oude Begijnenhofstraat. Hij voelde zich
sterk verwant met buurt en omgeving, met zijn
vaderstad Sittard en haar oude tradities en met
zijn vriendenclub. De sterkste banden beleefde
hij echter met zijn vrouw, met wie hij ruim
45 jaar alle lief en leed deelde, met zijn
zoons en schoondochters, met kleinkinderen.

De dood van zoon Jo, die vele jaren met

hem in het bedrijÍ gewerkt had, heeÍt
als een donkere schaduw de laatste 20 )aar
boven zijn leven gehangen. Hij is daar nooit

echt helemaal overheen gekomen.
Wij nemen vandaag afscheid van hem, maar niet
voor altijd, omdat wij weten en geloven dat de
Heer Jezus in zijn liefde en goedheid, als ons
aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, al
een plaats voor ons bereid heeft in het huis
van de Vader, om daar voor goed te wonen.
Dat geloof van de kerk, dat wij uitspreken en
belijden, kan ons troosten en moed geve!'t nu
wij tijdelijk afscheid nemen van hem, die ons
zo dierbaar was.
Zef van den Bergh, rust in vi'ede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.
De zeswekendienst zal rvorden gehouden op
zondag 29 maart om 11.30 uur in de Grote Kerk
te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard lel.
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