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In dankbare herinnering aan 

Albertus Hendrikus Engbars 

echtgenoot van 

ALEIDA MARIA EERTMAN 

Hij is 22 mei 1911 geboren in de gemeente Los
ser en overleden op 12 februari 1994 in het zie
kenhuis te Oldenzaal, na eerder het Sacrament 
der Zieken te hebben ontvangen. Woensdag 16 
februari hebben we afscheid van hem genomen 
tijdens de gezongen uitvaartplechtigheid, waar
na we hem te ruste hebben gelegd op de r.k. be
graafplaats van de St. Nicolaasparochie te De
nekamp. 

Soms lijkt het, alsof je leven je ontglipt, als zand 
tussen je vingers. Zo heeft waarschijnlijk mijn lie
ve man, onze zorgzame vader en opa zijn laatste 
levensjaar ervaren. Door zijn hartaanval vorig 
jaar en ook doordat het geestelijk moeilijker 
ging, hebben we de broosheid en vluchtigheid 
van het leven ondervonden. 

Nu we hem moeten missen, herinneren we ons 
een man die kon genieten van het leven. Hij hield 
van het mooie dat de natuur te bieden heeft, van 
de planten en dieren en hij ging er dan ook vaak 
op de fiets op uit om dit te zien. 
Thuis was er de eigen tuin en waren er vooral 
sinds zijn pensionering als timmerman de paar
den die hij verzorgde. Het fokken met paarden 
was zijn grootste hobby, waar hij ook telkens 
over sprak. 
Een belangrijke plaats in zijn leven nam het gezin 
in. Volliefde is hij 54 jaar lang gehuwd geweest 
met zijn vrouw en uit hun huwelijk kwamen 7 
kinderen en 14 kleinkinderen voort, voor wie hij 
zo zorgzaam mogelijk wilde zijn. 
Zijn leven hebben we moeten loslaten, met al het 
mooie en minder mooie dat er is geweest. Je zou 
kunnen zeggen dat het als zand tussen je vingers 
is ontglipt. Maar w ij willen hopen en geloven dat 
hij is opgevangen door God, dat hij mag voortle
ven in Gods Liefde. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
danken wij U hartelijk. 

Mevr. A. M. Engbars-Eertman 
Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, 16 februari 1994. 


