“Wij weten, dat wanneer Hij zich
openbaart, wij aan Hem gelijk
zullen zijn, omdat wij Hem zullen
zien zoals Hij is”. (Joh. 3,2)
Op zaterdag 19 maart 2022 is in Huize Rosa te Nijmegen van ons heengegaan
onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse
Regio van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

Broeder Marinus Johannes Antonius van Berlo s.c.j.
Geboren op 28 mei 1947 te Bakel en Milheeze
Geprofest op 8 september 1967 te Helmond
Als je “Marius” zegt, dan denk je meteen “kok”. Heel zijn arbeidzame leven
heeft hij in de keuken gewerkt. En daar had hij ook allerlei diploma’s voor
behaald, zoals voor instellingskok, met o.a. als specialiteit vlees (‘het zilveren
mes’) en later als specialiteit wijn. Hij was ook jarenlang actief lid van een
club wijnkenners. Zo heeft Marius van 1967 tot 1983 gewerkt in het Sint
Jozefklooster in Nijmegen, dat toen een bejaardenklooster was geworden voor
SCJ’ers en een zustercommuniteit. Daarna is hij kok geweest in het klooster
Sint Gerlach in Cadier en Keer, waar vaak grote bijeenkomsten werden gehouden
van onze congregatie. Toen dit klooster in 2005 gesloten werd ging Marius
terug naar Nijmegen: eerst naar Jonkerbos en tien jaar later naar het Sint
Jozefklooster. In die laatste jaren nam de gezondheid van Marius sterk af en
verhuisde hij naar Huize Rosa.

Gedenken wij broeder Marius van Berlo in onze gebeden.
We nemen afscheid van broeder Marius van Berlo in een Plechtige
Eucharistieviering op vrijdag 25 maart om 14.30 uur in de Dominicuskapel van
Huize Rosa, Rosa de Limastraat 10, 6543 JG Nijmegen, waarna we hem te ruste
zullen leggen op de begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78, Nijmegen.
Namens zijn familie
Fam. M. van de Ven – van Berlo
Kerkeind 31
5763 BC Milheeze

Namens de communiteit
W. Halters, rector
Rosa de Limastraat 92
6543 JG Nijmegen

