
Ter herinnering aan

BERTHA KERSTEN-CILLESSEN

in liefde verbonden met
Toon van Doorn

eerder weduwe van
Wim Kersten

Ze werd geboren in Groesbeek op 30 december 
1932 en overleed op 23 januari 2022 in 
Groesbeek.

Bertha groeide op als tweede in een gezin 
van 7  kinderen en heeft veel liefde mogen 
ontvangen van haar ouders. Schoenstikkerij was 
haar werk, dit deed ze voornamelijk thuis op 
de Schrouwenberg in haar eigen atelier. Tijdens 
de kermis ontmoette ze haar grote liefde Wim. 
Ze traden in 1955 in het huwelijksbootje. Uit het 
huwelijk kwamen vier zonen te weten Hemmie, 
Peter, Willie en Hans.
In 1971 kwam er een abrupt einde aan het leven 
van Wim door een hartinfarct. Ineens stond ze 
voor een grote uitdaging, haar jongens een 
goede opvoeding te geven. 
In 1976 kwam ze Toon tegen aan de bar van 
het destijds geheten kroegje Bertus Thijssen, de 
vonk sloeg gelijk over en heel veel gelukkige 
jaren volgden.
Hobby’s had Bertha ook nogal wat: �etsen 
samen met Toon. Ze legden heel wat kilometers 

af. Malden, Arnhem, Kevelaer, Goch en nog veel 
meer plekjes hebben ze bezocht met de �ets. 
Niks was voor hen te ver. Oliebollen bakken 
voor alles en iedereen die dicht bij haar stond. 
Wasberre plukken om zo voor ons een lekkere 
koek en jam te maken. Koken was ook haar lust 
en haar leven. Ze was een ware keukenprinses. 
Bertha kon ook alleen maar haar Groesbeekse 
dialect praten. "Ochaarm", "Ut stet me net 
ender" en "Och mien lieve kiender" kwamen 
veelvuldig uit haar mond. Ze nam ook geen 
blad voor de mond en kon in het ziekenhuis 
tegen een onvriendelijke verpleegkundige 
zeggen "Geej ziet ok en vriendeluk".
Vanaf 1997 ging haar gezondheid langzaam 
achteruit. Het was soms een strijd. Toen Toon in 
2019 overleed was ze intens verdrietig en kreeg 
ze nog meer problemen met haar gezondheid. 
Ondanks dat heeft ze toch nog mooie momenten 
meegemaakt en genoot ze van haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Met grote bewondering en respect hebben wij 
je afstand zien nemen van alles wat je dierbaar 
en lief was. We hebben je in liefde los moeten 
laten. We zullen je verschrikkelijk gaan missen. 
Je blijft voor altijd in ons hart. Rust zacht lieve 
mam, oma en oma Meent.

Voor uw belangstelling en steun willen wij u 
hartelijk danken. Dit heeft ons goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen


