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Wil in dankbaarheid gedenken 

BERTHA MARIA ENGBERS 

echtgenote van Bernard Schildkamp. 

Zij werd geboren te Lonneker 
op 19 april 1908. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
is zij in de vrede van Christus overleden 

te Enschede op 13 maart 1985. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van het Dr. Ariënstehuis hebben wij 

op 18 maart afscheid van haar genomen en 
haar lichaam te ruste gelegd op het 

R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

Woorden schieten je tekort als je afscheid 
moet nemen van de beste mensen uit je le
ven. 
Moeder hoorde daar zeker bij. 
Al was zij zelf een vrouw van weinig woor
den: steeds voeldé je, dat zij er was. 
Door haar stille zorg met vader in vaak moei
lijke tijden. Door haar liefde voor hem in 
bijna 50 jaar. 
Door haar belangstelling voor kinderen en 
kleinkinderen. 
Door de manier vooral waarop zij, stil als 

altijd, haar ziek-zijn in een groot deel van 
haar leven aanvaardde, zonder klacht, alleen 
maar aandacht hebbend voor de ander. 
Hoe zwaar het haar geweest moet zijn niet 
dát te kunnen doen, wat je als mens, als 
moeder zo graag zou willen. 
Hoe onopvallend zo'n leven lijkt voorbij ge
gaan: 
voor vader was zij een geweldige vrouw, voor 
kinderen en kleinkinderen een moeder en 
oma om blijvend van te houden. 
Groot in God's ogen, omdat zij ons geleerd 
heeft om in stilte de weg te gaan van Chris
tus, ook als dat grotendeels een kruisweg is. 
Moeder, daarvoor zijn we je intens dank
baar. 
Bij alle droefheid om je sterven is onze gro
te troost, dat nu je lijdensweg volbracht is, 
voor je het licht zal opgaan van de eeuwige 
Paasmorgen. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand: 
bid voor ons. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

B. Schildkamp 
Kinderen en kleinkinderen. 


