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Zeer geachte Familie Sjeng Bergenhuizen, 

Toch nog sneller dan gedacht is jullie Vader, opa en overgrootvader 

overleden, ook al ben je 94 jaar toch had hij nog heel wat jaren meer 

mogen leven maar we weten,  de Mens wikt & God beschikt. 

Vooral bij De Zwaluw Gronsveld hebben we jaren intensief samen 

gewerkt in het Bestuur, de vereniging lag je zeer  nauw aan het hart, 

vooral met Tefiel Goessens had jij een aparte, stevige vrienden band 



hoe kon het ook anders, vele jaren maakten jullie als resp. Voorzitter 

en uiterst deskundig Penningmeester deel uit van wat we toen gerust 

de Elite Vereniging van het Maasdal konden noemen. 

Ook Bèr Heijnen, Pierre Lemmens waren nog van die goede oude 

garde toen duivensport nog “vriendensport” betekende. 

Dat ze óók goed konden ‘vreigelen’ was normaal, nu noemen we dat 

met elkaar in Debat gaan waar heel wat debatten de revue zijn 

gepasseerd, ook als Secretaris van Samen Spel ZUID was jij zeer stipt 

mede waarom dit Samen Spel alom geacht werd. 

Mede om deze en vele andere redenen beloonde onze  Nationale 

Postfuiven Organisatie  Sjeng in 1997 met de Bronzen Erespeld waar 

De Zwaluw uw Vader tot ERE BESTUURS LID  van de vereniging 

benoemde, onderscheidingen welke hij voluit verdiende maar waar 

Sjeng ook zeer trots op was. 

Zeer tot zijn leedwezen zag hij “zijn” vereniging langzaam maar 

gestaag wegkwijnen, er kwam geen nieuwe aanwas wat betekende 

dat de opengevallen plaatsen niet werden ingenomen door jeugdige 

liefhebbers en dan kwam het verdict, STOPPEN. 

Dat ging je aan je hart maar opende de weg voor jou om lid te worden 

van die andere vereniging in Gronsveld, L’Hirondelle, die nota bene 

naast jouw huis haar clublokaal had, geen verplaatsingen meer maar 

inkorven ‘bij huis’ was zeer gunstig voor je zodat jij tot 1 jaar geleden 

nog met duiven kon spelen mede door je zoon en jullie broer en oom, 

Jo,  Sjeng was er dankbaar voor, evenals hij dat was voor zijn Dochter 

Jenny die na de dood van zijn geliefde Echtgenote en jullie Moeder in 

feite haar taak op zich nam. 

Vaak liepen zij beiden naar Rijckholt om zijn Schoonzus even te zien  

of om even gezellig te kletsen. Dan was dit ook bijna onmogelijk 

geworden gezien  jou toch afbrokkelende gezondheid. 

Op jullie  ALLEN  was hij “zoe gruutsj wie inne bukkem” feit dat hij 

nooit onder stoelen of banken stak, wat is er mooier als je zulke 

prachtige Ouders hebt gehad, in hun Liefde mocht volwassen worden  



Nu is hij dan weer verenigd met zijn vrouw, jullie Moeder & Oma, 

mede dankzij de geweldige zorgen van jullie ALLEN  heeft hij mogen 

genieten van mooie jaren, zeer lang zelfstandig maar dan meer en 

meer afhankelijk van jullie, waar hij het heft veel liever zelf in handen 

had willen houden. 

Sjeng, de laatste keer dat we met elkaar spraken was nog tijdens het 

korte duivenseizoen, toen was al duidelijk dat er iets aan het 

veranderen was maar NOOIT  zal ik de tijd vergeten dat we samen 

eigenlijk het Bestuur vormden “bie de schieper”, zeer mooie tijden 

meegemaakt met wat we samen organiseerden waar andere 

verenigingen jaloers op waren. 

 

NU is dat alles definitief voorbij, 

Sjeng, namens ALLE  voormalige Leden wil ik je bedanken voor het 

enorme werk wat je voor ONS, als Leden hebt gedaan en betekend, 

Het ga je GOED Sjeng,  je hebt je ziel terug geschonken aan Jouw, 

Jullie en Onze Schepper, Merci en bedankt, Rust in VREDE. 

Voor jullie, Kinderen en kleinkinderen rest de Droeve Plicht afscheid 

te nemen van jullie Geliefde Vader, veel sterkte wensen wij u allen toe, 

 

Mede uit naam van ALLE Oud Leden van De Zwaluw, 

 

Colla Alberts, evenals  Sjeng oud voorzitter en oud secretaris van 

De Zwaluw Gronsveld 


