
Jammer dat zijn gezondheid verder achteruit 
ging, maar hij bleef zijn glimlach behouden.  

mogen wonen. Zijn krachten namen af. Het eten 
smaakte niet altijd meer en hij werd steeds 
zwakker. Wat op viel was dat hij de laatste tijd 
terug naar vroeger verlangde. Jammer dat hij 
een longontsteking kreeg. Op 19 maart op het 
St. Jozeffeest is hij plotseling, maar rustig en 
vredig ingeslapen.

Denken wij met respect aan Marius voor zijn 
toewijding, zijn inzet in de taken die hij in 
zijn leven heeft gedaan. Marius wij geven je 
nu uit handen in het gelovig vertrouwen dat je 
nu thuis bent bij Hem, in wie jij heel je hoop 
gesteld hebt.

Op vrijdag 25 maart 2022 hebben wij 
afscheid genomen van Broeder Marius van 
Berlo in een plechtige eucharistieviering in de 
Dominicuskapel van Huize Rosa en hem op de 
begraafplaats Jonkerbos begraven.

Zijn broers en zussen, zwagers en schoon-
zussen, neven en nichten, familieleden, 
vrienden, medebroeders, medebewoners en 
medewerkenden danken u hartelijk voor uw 
medeleven en belangstelling.

In dankbaarheid gedenken wij

Broeder 
Marinus Johannes Antonius 

van Berlo SCJ.
Marius werd op 28 mei 1947 geboren in Bakel 
in een groot Brabants gezin. Dezelfde dag 
nog werd hij gedoopt in de Willibrorduskerk 
in Bakel. Na de lagere school ging hij, omdat 
hij religieus wilde worden, in 1961 naar Huize  
St. Gerlach te Cadier en Keer. Hier leerde hij 
het vak schilderen. Vervolgens ging hij in 1966 
naar Helmond voor het noviciaat en legde daar 
op 8 september 1967 zijn eerste geloften af.

De eerste benoeming die hij kreeg was voor 
Nijmegen, waar hij gevraagd werd om in de 
keuken te gaan helpen. En als je “Marius” 
zegt, dan denk je meteen aan “kok”. Heel 
zijn arbeidzame leven heeft hij in de keuken 

zoals instellingskok en dieetkok, heeft hij 
zich nog gespecialiseerd in vleesgerechten. 
Hiervoor behaalde hij op 14 januari 1971 ‘het 

de keuken opgevolgd. Verder heeft hij zich nog 
gespecialiseerd in wijn. Wat hij in 1979 afsloot 

lid geweest van het Nederlands Genootschap 
van wijn vrienden. 

Tot 1983 is hij kok geweest in het Sint 
Jozefklooster, dat een kloosterbejaardenhuis 
was voor medebroeders, zusters onder de 
Bogen en Karmelietessen. In 1983 werd 

Cadier en Keer voor de communiteit te gaan 
koken. Er werden daar regelmatig grote scj 
bijeenkomsten gehouden. Met veel toewijding 
en liefde heeft hij vele diners verzorgd. Toen 

Marius terug naar Nijmegen: eerst naar ‘de 

spandiensten in de keuken verleende. Toen het 
huis in 2015 gesloten, werd verhuisde Marius 
naar het Sint Jozefklooster. 

Vele jaren is hij samen met broeder Nico op 
vakantie geweest. Vele landen hebben ze samen 
bezocht. De laatste week van de vakantie 
werd doorgebracht in één van onze huizen, 
o.a. Amsterdam of ergens anders. De laatste 
vakantie die ze samen maakten was naar Den 
Haag. Ze zijn toen terug moeten keren naar 
Nijmegen, vanwege de gezondheid van Marius. 

Marius had veel contact met zijn familie, 
die hem ook regelmatig kwam opzoeken. 

en werd er veel gelachen. Marius lachte altijd 
en had een goed humeur. Ook kon hij wel eens 
kwaad worden, als het niet ging zoals hij wilde. 
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