


Ter dankbare herinnering aan

Henny Bertram
echtgenoot van

Marijke Lindelauf

Hij werd geboren te Ubach over Worms 18 mei 1944
en overleed plotseling, nog voorzien van het sacra-
ment der zieken, 16 november 1989 te Nieuwenha-
gen. Na een plechtige uitvaartdienst in de parochie-

kerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen,
werd hij ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar 21

november.

Het mensenleven is als een bloem, die vandaag nog
bloeit en morgen al is verwelkt. En men staat met een
hart vol pijn, niet begrijpend zonder hem in het leven.
Maar a! telde het leven van Henny slechts 45 jaren,

toch was dit leven voltooid en boordevol gevuld. Van

gestalte was hij klein, maar als mens was hij 'n kleine
grootheid, a little great man, zoals hij bij AFCENT ge-

noemd werd. ln zijn gezin bracht hij een fijne sfeer;
z'n vrouw Marijke werd door hem op handen gedra-
gen en voor Natasja en Tamara was hij een Íijne va-

der en vriend tegelijk. Zijn werk bij AFCENT deed hij

graag en voor de volle 100 o/o, samen met ziin
werk-collega en beste vriend Jos Ploum, met wie hij

vele jaren lief en leed gedeeld heeft. Henny was
goud-eerlijk, vriend van iedereen en er ging 'n be-
paalde uitstraling van hem uit. Door zijn groot organi-

satietalent wist hij heel wat op touw te zetten, niet al-
leen voor ztjn gezin, maar ook op zijn werk en in het
verenigingsleven. Zijn hulp werd vaak ingeroepen en
altijd was zijn antwoord "ja"; hij kon geen "nee" zeg'
gen, tegen niemand. Maar Henny was niet alleen at-
tent tegenover de mensen, hij was dat ook tegenover
O.L. Heer en hij ging dan ook nooit een kerk of een
kruis voorbij zonder een kruisteken te maken of te sa-
lueren. Ook beschikte hij over een uitstekend geheu-
gen, zodat hij nooit iets vergat en van alle verjaarda-
gen maakte hij op een heel ongedwongen en eigen
manier iets bijzonders. Zijn tweelingbroer John nam
bij hem een aparte plaats in en beiden hadden ze de'
zelfde vreugde en dezelfde pijnen. Nu is Henny van
ons heengegaan.. .op die vroege donderdagmor-
gen..plotseling..'n hartstilstand. Hij heeft geworsteld

om in leven te blijven, maar dat heeft niet mogen ba-
ten. Henny...pappa...we hadden je nog zo graag lan-
ge tijd bij ons willen houden. We moeten je nu uit
handen geven, maar we weten, dat dit Ieven verder
reikt dan de dood en we geloven, dat we je eens bij
God weer zullen zien. Pappa...bedankt. We vergeten
je nooit.

Voor uw innige blijken van deelneming en uw gebed

danken wij u allen van harte.

Mariike, Natasia en Tamara.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 december a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wen hage n.


