
Ter dankbare herinnering aan 

Mina Susanna Engbers-Kroese 
-Mien-

sedert 16 december 1978 
weduwe van 

Aloysius Antonius Engbers 

Geboren in Lonneker op 15 november 1918 en op 
15 augustus 1998 te Oldenzaal overleden. Wij leg
gen haar ter ruste bij vader op het R.K. Kerkhof te 
Oldenzaal. 

Het hele leven van moeder heeft zich afgespeeld in 
de streek rondom haar ouderlijke woning nabij het 
"Haagse Bos·. Op 9november1943 trouwde ze met 
Aloysius Engbers 

Na arbeidzame jaren samen met je man Alwie, -zo
als werken op de boerderij, de meelhandel en de 
opvoeding van zeven kinderen- kon je de laatste 
tijd meer genieten van je vrije tijd. Kaarten, uit eten 
gaan, winkelen en de vaste dinsdagochtend samen 
met je zus An naar de kerk en de gym. Favoriet was 
ook reizen, ondermeer naar Australiê en in het bij
zonder naar bedevaartplaatsen, zoals Medugoqe. 
Moeder had graag als goede gastvrouw alle kinde
ren en kleinkinderen bij zich en schonk daarom b11-

zonder veel aandacht aan de feesteli1ke familiebij
eenkomsten, bv. het paaseieren zoeken, het week
end rondom haar verjaardag en oudejaarsavond 

Op 15 augustus, de dag van Maria Tenhemelopne
ming, heb je ons van zonsopgang tot klokslag mid
dernacht op voorbeeldige en bijzonder indrukwek
kende wijze aan jouw sterfbed gekluisterd. Als kind 
van Maria had je een rotsvast en diep geloof. Hier
van zijn we op wonderbaarlijke wijze getuige ge
weest tijdens de laatste uren van je leven. Onze 
gedachten hieraan zullen ons dagelijks sterken bij 
het voortzetten van ons levenspad. Een prachtig 
geschenk! De aardse reis is nu teneinde. Met "een 
gepakte koffer• ben je wederom op reis gegaan. Je 
bent herenigd met alle dierbaren die je zijn voorge
gaan. Jij zult al onze verrichtingen kunnen bliJ
ven volgen. Wij .. zullen op jou blijven vertrouwen 
Moeder. wij zijn bijzonder trots op je! 

Bedankt voor alles! 

Voor Uw medeleven, steun en hartelijkheid willen 
wij U zeer bedanken. 

Kinderen & kleinkinderen 

Oldenzaa. 19 augustus 1998 


