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Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS ALBERTUS ENGBERS 

echtgenoot van 
Anna Maria Ti nselboer 

Hij werd 26 juli 1909 te Beunin gen (Ov.) 
geboren. Hij ontving het Sacrament der 
Zieken . Op 9 juli 1982 is hij gestorven in 
het Ziekenhuis te Oldenzaal. Na de Uit-

,_.,, vaartmis op 13 juli 1982 is zijn li chaam 

begraven op 't kerkhof te Beun ingen (Ov.). 

Beste Marie, God heeft jou als een bij
zonder trouwe en onmisbare hulp in mi jn 
leven geplaatst. Meer dan 40 jaar. Nu ik 
daarop terugk ijk, word ik mij nog meer 
bewust wat dat voor mijn leven heeft be
tekend. We vierden samen onze verjaardag; 
we hebben samen hard gewerkt voor ons 
grote gezin . Het fi jne werk liet ik aan jou 
over. Jij hebt de kinderen als een echte 
moeder verzorgd en begeleid. Twintig jaar 
en nog langer heb je kinderen gedragen 
en grootgebracht. Dat is een geweldige 
opgave. Daarin heb je mij verre overtrof
fen . Wat ik zelf miste, vond ik dubbel bij 
jou terug. Ook je leefwijze in huis heb ik 
zeer gewaardeerd. Niet je eigen idee 
stond voorop, maar het welzijn van het 
geheel. A ls ik bij tegenslag in het bedrijf 
of met de paarden boven mijn krachten 

werd aangesproken wist je me alti jd op te 
vangen. Ja, nu ik terugkijk, zie ik nog 
beter, dat een man vaak behoefte heeft 
aan begrip, aan geduld en aan vergeving 
van iemand , waar hij heel vee l van houdt. 
Beste Marie, voor dat alles ben ik je zeer 
dankbaar. Dierbare Vader en Opa, uw 
kinderen en kle inkinderen zien met grote 
waardering terug op· het eenvoudig maar 
verdienstvol leven, dat U nu hebt afge
sloten . Wij, die van nabij zijn leven volg
den, wisten maar al te goed hoe hij soms 
worste lde met zichze lf. Moge God hem 
belonen voor zijn goede werken. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden bi j het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

A. M. Engbers - Tinselboer 
Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen, juli 1982 


