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Hü werd 2 november 1905 in losser ge
boren. Gesterkt door de zalving der zieken 
overleed hü 13 mei 1978 te Oldenzaal. De 
17e mei d.a.v. hebben we bij z[in Uitvaart 
de Eucharistie gevierd, gelovend dat onze 
man en vader door de dood heen Christus 
zal volgen in zün verrijzenis. Daarna heb
ben w[j afscheid genomen in 't cremato
rium te Usselo. Vader heeft nu zijn rust 
gevonden bü God. 

TerwUI de christengemeenschap zich voor
bereidde om het 50 dagen durend Paasfeest 
van de Heer af te sluiten. riep God hem 
bü zich om de verrezen Heer in zijn glorie 
te volgen. In de kracht van 1ijn leven heeft 
hij liefdevol en met zorg voor zijn vrouw 
en kinderen gewerkt. Hij had een gevoelig 
gemoed. Toch soms door mensen niet be
grepen waren zHn bedoelingen oprecht en 
zijn medeleven intens. Hij was een gelovig 
mens. Sterk kwam dat tot uiting, roen hij 
besefte dat hij 'n kwaadaardige ziekte had 
en dat hij niet lang meer zou leven. Vol
komen overgegeven legde hü zich hierbü 
neer; want - zo zei hij - God weet 't beste 
voor de mens, Zün wil geschiede. 

Opgenomen in het ziekenhuis. verergerde 
zün kwaal. In moedige berusting heeft hij 
zijn ziek-zijn, zijn benauwdheid gedragen. 
Bij volle bewustzijn ontving hij het sacra
ment der zieken. Toch nog onverwacht 
stierf hij in de vroege morgen vóór het 
Pinksterfeest. Nu zijn levenstaak volbracht 
is, moge God. onze vader. hem opnemen 
in zijn Huis. 

. Schenk. o Christus, aan uw dienaar 
de rust in het gezelschap van uw heiligen. 
daar waar geen pijn, geen droefheid 
en geen smart is. maar eeuwig leven· . 

(Byzantijnse Liturgie). 

Goede God. 
Gij hebt vader in uw liefde opgenomen. 
Geef ons, die achterblijven. 
de levenskracht van uw Geest. 
opdat wij hoopvol en vastberaden 
verder mogen gaan 
op onze tocht door dit leven. 

Mogen onze gebeden hem vergezellen. 

Voor uw blüken van medeleven t!jdens de 
ziekte en ' t overlüden van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader, zeggen w!j U 
hartelijk dank. 

Familie Engbers-Hoogland 

Oldenzaal, mei 1978 


