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Ter dierbare herinnering aan 

RIA ENGBERSEN 
levensgezellin van 

Albert Suppers 

Zij werd geboren te Maastricht op 12 oktober 1925 
en overleed aldaar op 6 augustus 1998. Na een 
plechtige Uitvaartdienst in de kerk van het H. Hart 
van Jezus te Maastricht (Oud-Caberg) op 
11 augustus, werd zij ter aarde besteld op de 

R.K. begraafplaats te Oud-Caberg. 

t 
Geheel onverwacht is Ria overleden. De dag voor
dat zij in het ziekenhuis werd opgenomen was zij 
nog met de hele familie aanwezig bij de begrafe
nis van Lisa Engbersen. Slechts twee dagen later 
overleed zij na het Sacrement der zieken te heb
ben ontvangen. Haar situatie was zo, dat.:-'an een 
bewust afscheid geen sprake meer kon ZIJn. 
Ria zal ons altijd bij blijven als een zorgzame vrouw. 
Na het overlijden van haar moeder heeft zij vele 
jaren de zorg voor haar vader op zich genome~. 
Ook heeft zij na het overlijden van haar zus A!t, 
zolang dat nodig was, hulp verleend aan het gezm 
van Heinz, Karin en José. 
Gastvrijheid was bij haar hoog in het vaandel ge
schreven. Voor familie, kennissen en vrienden 
stond de deur altijd open. Een speciaal plekje in 
haar hart hebben altijd de kinderen van haar broers 
en zussen gehad. Waar het maar even kon, was 
verwennerij aan de orde. 

Hechtte Ria zeer aan de familieband, ook hob
by's waren voor haar zeer belangrijk. Wan?elen 
in de natuur buiten en haar handvaardtghetd op 
allerlei terreinen binnen, zijn bij iedereen bekend. 
Ook de vreugde, die zij had in de verzorging van 
haar vele mooie vogelljes, was heel groot. 
Ria was ook zeer sociaal voelend. Met Kerstmis 
verleende zij hulp bij de organisatie van het kerst
feest voor daklozen. Maar vooral heeft zij veel tijd 
besteed aan het bezighouden van bejaarden en 
blinden. In het blindeninstituut "Licht en Liefde" 
leerde zij Albert kennen. Uit dit contact is een grote 
liefde en genegenheid ontstaan, hetgeen er toe 
leidde dat zij ruim 12 jaar als levensgezellen door 
het leven zijn gegaan. . . . 
In het drukke leven, dat Ria heeft geletd, ts er noott 
een klacht over haar lippen gekomen, ook al was 
het wel eens duidelijk dat iets haar zwaar viel. Haar 
vrolijk karakter wist dit voor velen te verbergen. 
Wij zullen Ria heel erg missen, maar de fijne her
innering aan haar, zal altijd bij ons blijven. 

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden 
van Ria, betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Albert Suppers 
Familie Engbersen 

De Zeswekendienst zal worden gehouden op zon
dag 27 september om 11.30 uur in de kerk van 
het H. Hart van Jezus te Maastricht (Oud-Caberg). 


