


Dierbare herinnering aan 

Femie Oude Veldhuis 

echtgenote van Tonny Engbers 

Zij werd 7 januari 1934 te Zuid-Berghuizen ge
boren. Zij overleed thuis te Oldenzaal in haar 
vertrouwde omgeving na een lange en ernstige 
ziekte op 10 januari 1997. Zij werd 63 jaar. 
Na de uitvaart in de Antoniuskerk, hebben we 
haar lichaam te rusten gelegd op de begraaf
plaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal, 
14 januari 1997. 

Tot het einde toe heeft Femie geprobeerd om 
bij ons te blijven. Zij was een lieve vrouw, zorg
zaam en bezorgd. Veel had zij voor anderen 
over. Haar levenstaak heeft zij heel intens ge
dragen. Het leven was vaak moeilijk en ook 
angstig voor haar. Hoe goed was het wanneer 
we haar gerust konden stellen . 

Er was een fijne kracht in haar. Een mooie 
vrouw, tot wie men zich aangetrokken kon voe
len. ZiJ kon goed kontakt maken, hartelijk en 
fijngevoelig als ze was. Zij hield van schoon
heid, maar het mooiste was toch gezelligheid 
en harmonie van mensen om haar heen. 

Met alle kracht heeft ze haar slopende ziekte 
proberen te overwinnen. Het was verdrietig dat 
ze uiteindelijk niet meer kon. Maar kostbaar 
waren de momenten van liefde die we van el
kaar mochten ontvangen, en het geduldig on
dergaan van haar pijnen en tranen. 

Femie heeft heel veel gebeden, om de voor
spraak van haar pater Karel en van Maria Altijd
durende Bijstand. Ook al hielp het haar lichaam 
niet, haar kostbare zieleleven vertrouwde zij toe 
aan hemelse vertroosting. Zij overleed temid
den van ons tussen de bloemen van haar ver
jaardag. 

Nu zal zij er zi1n en heeft zij rust. Dat Femie 
voor altijd in geborgenheid en veiligheid mag 
leven. Dat wij, die haar los moeten laten, in 
dank en in vertrouwen verder kunnen gaan. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven die wij mochten ondervinden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze 
moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Tonny Engbers 
Kinderen en kleinkind 


