
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA GEERTAUIDA ENGBERS 

weduwe van 
Hendrikus Taggeler 

Ze werd geboren op 11 april 1898 te Weer
selo en overleed te Losser op 18 maart 
1985. Na de uitvaart voor haar In de Maria
kerk In Berghuizen, volgde de begrafenis 
te Oldenzaal op 21 maart d.o.v. 

Met dankbaarheid denken we terug aan 
moeder, die met haar man hard heeft 
gewerkt om haar 13 kinderen een toekomst 
te geven. Ze mocht het meemaken hoe al 
die kinderen hun plaats vonden, hoe 34 
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen 
werden geboren, voor wie ze een lieve 
oma was. 22 Jaar geleden stierf haar man. 
Ze verwerkte dat op haar eigen manier. 
En ledere donderdag bracht ze een bosje 
bloemen naar het kerkhof. Thuis hield ze 
haar eigen plaats, en ze was graag bezig 
in de tuin, In de natuur. Tot het laatst 
heeft ze geen lichamelijke ziekte gekend. 
Wel ging ze geestelijk steeds meer achter
uit. Toch Is het mogelijk geweest dat ze 
thuis bleef en nu op de boerderiJ In haar 
vertrouwde omgeving plotseling is ge-

storven. Ze was een gelovige vrouw, sterk 
gehecht aan de kerk. Bijna tot het laatst 
was ze daar ook iedere week. 
Nu zij is gestorven zijn we verdrietig, 
maar ook dankbaar voor alle zorg en 
goedheid. Wij moeten haar uit handen 
geven, en vertrouwen haar toe aan de 
levende God, in wie zij heeft geloofd. 
We bidden : Heer God, al wat leeft, dankt 
zijn bestaan aan U alleen. En uw zorg 
gaat verder dan de dood. Daarom vragen 
wij U : wees voor haar een goede Herder, 
en neem haar op in uw heerlijkheid, op
dat zij vreugde vindt in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

Voor uw blijken van deelneming, betuigd 
na het overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Familie Taggeler 

De Lutte, maart 1985 


