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BERNARD ENGBERS 

echtgenoot van 

GERDA KROEZE 

Hij werd geboren te Tubbergen op5 december 1934 en 
overleed door een noodlottig ongeval op 7 april 1992 te 
Vriezenveen. Na een afscheidsviering in de 
Christoffelkerk op 1 O april te Almelo, hebben wij zijn 
lichaam vergezeld naar het crematorium aldaar. 

In één fatale klap is zijn leven hiernu zo wreed beêindigd. 
's Morgens was hij gezond en wel naar zijn werk 
vertrokken. Niemand kon vermoeden dat wij hem niet 
meer levend zouden terug zien. Wij voelen ons lam 
geslagen en mateloos verdrietig om dit plotselinge 
afscheid. Menselijkerwijze veel te vroeg. 
Pa was nog zo onmisbaar in zijn gezin en had nog zoveel 
plannen voor de toekomst. 
Pa was vol liefde en zorg voor zijn vrouw. Zijn leven lang 
heeft hij enorm hard gewerkt. Hij wilde alles doen om zijn 
vrouw en kinderen gelukkig te maken en te laten 

genieten van het leven. Maar ook voor anderen stond hij 
altijd klaar en was hem nooit iets te veel. 
Voor zichzelf had hij weinig nodig. Hij was gauw tevreden 
en klaagde nooit. Hij was blij en opgelucht dat het de 
laatste tijd goed ging met zijn gezondheid. 
Op zijn werk was hij plichtsgetrouw en had hij een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij regelde alles graag en 
goed. 
Hij hield van feesten gezelligheid, had graag mensen om 
zich heen. Hij was een trouw en gewaardeerd lid van het 
Christoffel-koor. Daarnaast had hij zijn hobby's: zijn 
konijnen en het voetballen. 
Voor ons onbegrijpelijk is nu aan dit alles zo plotseling 
een einde gekomen. Het gemis, ook al blijven wij heel 
dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft. 
Ook al lijkt God in deze zware dagen soms zo ver weg, 
wij bidden dat Hij ons de kracht en de steun geeft om 
verder te leven met deze lege plaats in ons midden. 
En wij vertrouwen erop dat Pa nu voor altijd gelukkig is 
bij God. 

:Moge fr.ij rusten in vreáe. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u allen 
hartelijk. 

Gerda Engbers-Kroeze 
Mirjam en Erik 
Marga en Rob 




