
Ter dan.bare heronnering aan 

Engelina Francisca Josepha 
Bram er 

weduwe van WALTER MEYER 

Zij werd geboren op 22 maart 1908 te Vnezen· 
veen en overleed. na gesterkt te zijn door het 

S•krament der zoeken, op 26 maart t986. 
Op 1 oprol d o.v hebben we biddend afscheod 
van haar genomen on de parochiekerk van het 

H Hort van Jezus en haar daarna te ruste 
gelegd op het r k. kerkhof te Hengelo ov 

Het leven van moeder en oma Meyer was voor· 
al gericht op anderen. Tot kort voor haar dood 
os ZIJ een sterke vrouw geweest, d1e blijmoedig 
en opllmostosch haar taak vervulde. Altijd stond 
Zij klaar voor anderen. Dat was met name zo 
tijdens de zoekte van haar man, met wie ZIJ 32 
1aar lang loef en eed heeft kunnen delen. D•ens 
overlijden. 7 J88r geleden. bracht een grote 
leegte •n haar bestaan. Zij probeerde doe op te 
vul' en door nog meer dan voorheen z1ch te 
storten op haar meest geliefde bezigheid: het 
kweken en verzorgen van bloemen. Van de 
morgen tot de avond was ze in de weer: ze 
gunde zich nauwelijks tijd om voor zichzelf te 
zorgen. 
Voor haar zoon en kleinkinderen was ziJ een 
lieve moeder en oma, die graag allerlei d ingen 
regelde. Ook haar verdere familie en kennissen 
zullen graag een haar terugdenken als aan een 
gastvrije en hartelijke vrouw. 
Nog vriJ onverwacht IS aan haar arbeidzame Ie· 
ven een einde gekomen. Enkele dagen na haar 
78e verjaardog r 1ep God haar tot zich. Het gong 

sneller dan WIJ verwacht hadden Maar we Yun· 
nen er vrede mee hebben, omdat we dankbaar 
mogen terugz•en op een welbesteed leven, dat 
zonder loJdensl'leg on alle rust werd afgesloten. 
Zij was er klaar voor en had er zelf vrede mee. 
Want in haar doepe geloof was Zij er van over· 
tuogd· sterven •S vallen In Gods hand 
Moge Onze Ueve Vrouw van Altijddurende Bij· 
stand voor wie zij zo vaak een bloemetje mee· 
bracht onze gebeden aan God opdracen 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw bliJken van deelneming en belang• 
stelling zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo ov, april 1986 
Bornsestraat 326 

Namens allen. 
A. J M. Rooivink 


