
 
  
 



 Fill my heart with song 
Let me sing for ever more 

You are all I long for 
All I worship and adore 

In other words, please be true 
In other words, in other words, I love you 

 
 

Leonard Charles Bergen 
~ Leo ~ 

 
     

* Amsterdam, 23 februari 1967                                 † Rotterdam, 25 januari 2020 
 
 
 Manon 
 Tessa en Pim 

 Doris en Ike-Jan 
 Didi, Dave 
 
Correspondentieadres: 
Manon Bergen 
Pond Sterlinglaan 35 
1060 RS  Amsterdam 
 
 

Leo is opgebaard in uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster, Rozenburglaan 7  
te Amsterdam, alwaar gelegenheid om elkaar te ontmoeten en herinneringen  

te delen op zondag 2 februari van 16.00 tot 16.45 uur. 
 

De begrafenisplechtigheid zal plaatshebben op maandag 3 februari om 11.30 uur 
in de aula van begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam. 

 
Aansluitend zullen wij Leo naar zijn laatste rustplaats begeleiden. 

 
Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten  

in de ontvangstkamer van de begraafplaats. 
 

Online condoleanceregister: 
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2020118 

 
 

Leo de liefde van mijn leven. 
 

Als een donderslag bij heldere hemel is Leo bij mij vandaan getrokken.  
Het gat wat hij bij mij achterlaat beslaat mijn hele hart.  
Nooit meer samen lachen, nooit meer samen sporten,  

nooit meer samen eten, nooit meer samen zijn, nooit meer,…. 
Leo heeft zijn hele leven aan sport gedaan, ik heb hem hier altijd in ondersteund. 

Via omwegen vond hij de liefde voor Kyukoshin karate bij Kobushi.  
Tijdens zijn eerste wedstrijd, waar hij al maanden naar uitkeek,  

in de kracht van zijn leven, heeft hij me verlaten. 
 

Ik zal moeten leren leven zonder zijn humor, zijn steun, zijn kracht,  
zijn doorzettingsvermogen en zijn ongekende liefde.  

 
Manon 

 
 
 
 

Mijn lieve, sterke, beschermende, eigenwijze, sportieve en trotse vader...  
Zo onverwacht, zo ontzettend oneerlijk en zo verschrikkelijk veel verdriet. 

Ik ga je missen met heel mijn hart. 
 

Tessa 
 
 
 

Mijn grote broer,  
Ik moet je nog zoveel laten zien. We moeten nog 10 dagen even oud zijn,  

ik moet je daar nog mee pesten.  
We moeten nog zoveel doen. 

Uit het leven gegrepen. 
Ik ga je vreselijk missen Brada. 

 
Doris 

 


