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Het leven van een mens is niet met woorden 
weer te geven. Wat u hier leest is slechts een 
vage schaduw van wat deze. goede man en va
der geweest is voor zijn gezin en voor vele 
anderen. 
Al zijn arbeidzaamheid , zorg en bezorgdheid 
heeft hij in dienst gesteld van vrouw en kin
deren en van de gemeenschap. 
Hij kon onbevangen genieten van het leven. 
Ook al liet zijn gezondheid vaak te wensen 
over, hij bleef opgeruimd en deed graag mee 
om overal gezelligheid te brengen. 
Waar nodig en mogelijk stond hij klaar om 
te helpen, niet zomaar, doch met blijmoe
dige overtuiging. 
Groot liefhebber van de natuur en van mu
ziek vond hij zijn rust en ontspanning in 
wandelingen en fietstochten, in zang en mu
ziek. 

Het verblijf in het ziekenhuis heeft hij met 
grote moed aanvaard, veel pijn zo rustig mo
gelijk en vol vertrouwen op genezing verdra
gen. Hij had nog zoveel plannen voor de toe
komst, die wreed werden afgebroken . 
Nu wij staan voor het onherroepelijke af
scheid van deze geliefde man en vader blijft 
ons de hoop dat hij leeft bij God tot wiens 
eer hij zoveel jaren in de kerk heeft gezon
gen, die hij heeft gediend in gelovige trouw 
aan zijn plichten. 

Lieve vrouw, de dood heeft ons gescheiden, 
maar de liefde blijft over de dood heen. 
Dank je voor alles wat je voor mij gedaan 
hebt en geweest bent. 
Lieve kinderen, wees goed voor moeder en 
voor elkaar. 

Tot weerziens in de hemel. 

Voor de vele blijken van belangstelling, on
dervonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man en onze onvergete
lijke vader, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

A.Th. Engelbertink - Boerrigter 
en kinderen. 


