
,---

T 
Om je heengaan 

treuren wij. 

Dankbaar zijn wij 

om wie je was. 



In dankbare herinnering aan 

Hendrik Engbers 
echtgenoot van 

Marietje Engbers-Smudde 

Hij werd geboren op 7 augustus 1928 te Vasse. 
Hij is gestorven na het ontvangen van 

de Ziekenzegening op 12 juli 2011 te Glane. 

Na de Uitvaartviering op 16 juli in de O.L.V. 
van de Heilige Rozenkranskerk te Glanerbrug, 

hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Hendrik is geboren in Vasse, waar hij tot zijn tiende 
levensjaar heeft gewoond. Op 3-jarige leeftijd over
leed zijn vader en bleef hij achter met zijn moeder, 
broer en zus. Zijn moeder hertrouwde met Bernhard 
Keujer, waarna het gezin in 1938 naar de Zoeke in 
Losser verhuisde. 

Hendrik heeft Marietje leren kennen tijdens het dan
sen. Samen met Marietje heeft hij vanaf 1959 een 
heel gelukkig huwelijk gekend. Uit dit huwelijk kwa
men vier kinderen en tien kleinkinderen voort, waar 
hij erg van genoot. 

In 1967 zijn ze verhuisd naar de "Beekhoek", alwaar 
ze een nieuwe eigen boerderij hebben gebouwd. In 
de daarop volgende jaren heeft hij samen met moe
der en de kinderen de boerderij verder opgebouwd. 

Vader was een rustige, vooruitstrevende actieve 

man, met een positief karakter. Hij was altijd over
al zeer in geïnteresseerd. Hij stond open voor een 
praatje en had altijd belangstelling voor een ander. 

Samen met moeder en de kinderen heeft hij met zijn 
auto menig uitstapje gemaakt. Tijdens de uitstapjes 
gingen ze uit eten. Zo hebben ze vele fijne jaren ge
had. 

Nadat alle kinderen hun plek hadden gevonden, 
gingen pa en ma steeds meer samen op stap. Ze 
maakten zelfs nog een tweede en derde reis naar 
Canada. 

Langzamerhand werd zijn gezondheid minder en 
moest hij dingen uit handen geven. Dankzij de goe
de zorg van moeder en de vele anderen, heeft hij 
ook de laatste tijd in zijn geliefde omgeving kunnen 
doorbrengen. Uiteindelijk is hij op 12 juli, te midden 
van ons allen rustig ingeslapen. 

Hendrik, pa en opa, bedankt voor je zorg 
en liefde voor ons. Wij zullen jou altijd 

in herinnering blijven houden. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en 
deelneming na het overlijden, willen wij u hartelijk 
bedanken. 

Marietje Engbers-Smudde 
kinderen en kleinkinderen 


