
In dankbare hennnering aan 

Gerhardus Hermanus Engbers 
echtgenoot van 

Rika Maria Kosters 

H1j IS geboren op 8 november 1917 te Dene
kamp en overleed 6 mei 1991. De Uitvaart
dienst vond plaats op vrijdag 10 mei in de 
parochiekerk van St. Stephanus in Borne, 
waarna de begrafems plaats had op het r.k. 
kerhof aldaar. 

Vader was een eenvoud1ge hardwerkende 
man, die voor alles aan moeder dacht. 
Hij zei altijd : .. Ons ma". 
Naast zijn drukke werkzaamheden vond hij 
allelding in de groentetuin. In overall en met 
klompen aan. de schop in de hand, overzag 
hij de hele tuin. Als je op bezoek kwam, was 
vaak je eerste gang naar de tuin. 
Maar helaas! De jaren van hard werken be
gonnen hun tol te eisen I De goede gezond
heid d1e hij altijd had gehad, werd aange
tast. Zijn hart werd minder en hij en ma za
gen in dat het steeds moeil1jker werd, aan de 
Fokkerweg te blijven wonen. 

Zij vonden een leuk flatje in Borne. Ondanks 
de ziekte van pa, brak er toch een mooie tijd 
aan. Met buren en vrienden werd lief en 
leed gedeeld. Helaas kwam aan die peno
de, die 2 jaar duurde een einde. 
Onlangs ging z1jn gezondheid verder ach
teruit. 1 me1, de dag na koninginnedag, 
werd hij 1n het ziekenhuis opgenomen. Afge
lopen zondag wilde pa dat ma bij hem bleef. 
Hij kon niet zonder haar. Alle kinderen waak
ten bij hem. Maandagavond rond 19.30 uur 
was zijn stnjd gestreden. Nu heeft de Heer 
hem bij ZICh thUIS gehaald. 

,.Er leeft een God, die alles sch1ep. 
Wat zichbaar en onz1chbaar is. 

D1e mij tot zijn aanschouwing riep. 
Waar liefde en eeuwig leven is". 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 
En het eeuw1ge licht verlichte hem. 

Dat hij mag rusten in vrede. 

OnsVader Wees gegroet 

Dankbaar voor alles nemen we afscheid. 
Pa, wij blijven voor ma zorgen. 

R.M. Engbars-Kosters 
Kinder en kleinkinderen 


