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Gedenk in Uw gebeden 

ANTONIA HERMINA ENGBERSEN 
echtgenote van 

H ERMAN N US ALBERTUS JOHAN NES SNIJDERS 

Zij we rd gebo ren te Hengelo 101 op 20 janua ri 
1896 e n de Heer riep haar toc h nog p lotseling 
terug op l O juli 1966, toe n zij onderweg was naar 
huis. Het H. Sac ra ment der zieken is haar nog 
toegediend . Op 14 ju li werd zij begrave n op het 
r. k. kerk hof te Henge lo 101, waar haar lichaam 

wacht op de verheerlijking. 

In de prefatie van de H. Mis va n Requiem bidden 
wij : het leven word t niet opgeheven, maar veran 
derd. Dit houdt in, dat allen, die in Christus 
ge loven, wel zul len sterven , maar niet voor eeuwig. 
Hun aards leven houdt op te bestaan, maar het 
leven in Christus, het a nder le ve n, begint en zal 
zijn vo ltoo iing vinden in de vi::rrijzenis, ook van he t 
lichaam, in Chris tus. Zo heeft Christus het ons 
gezegd : wie in Mij gelooft, zal niet sterven in 
ee uwigheid. 
Troosten we elkaar met deze woorden bij dit toch 
nog plotseling sterven van onze goede echtgenote 
en zorgzame moeder, aa n wi e we met grote liefd e 
en dankbaa r heid terugdenken . Met grote liefde, 
omdat zij al ha a r liefde gaf aan ha ar man en ha ar 
kinderen; met grote dankbaarheid, omdat w ij alle;1 
bij ha ar konden aank loppen om raad en steun, als 
we in moeilijkheden za ten. W aa r en wie zij kon 
helpen, werd met de daad door haar geholpen. Zo 
was zij een voorbee ld voor ons allen van een har
telijke, een men se lijke, een christelijke naasteliefde. 
Lieve man, mijn d a nk voor al je liefde en zorg; 
wees niet bedroe fd want in Christus zul le n we 
e lkaar we erzien . 
Lieve kinderen, zorgt goed voor vader en voor 
elkaar en bli jf aan mi j denke n in jullie gebeden. 

Heer 1 geef haar de ee uwige rust en het eeuwige 
licht en de eeuwige vrede, die Gij alleen maar 
kunt geve n . 


