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Maria Susanna Johanna Engbers 

Hij werd geboren te Losser op 2 augustus 1919. Na 
een welbesteed leven is hij plotseling te Oldenzaal 
overleden op 2 februari 1992. Biddend hebben wij 
afscheid van hem genomen in de basiliek van de 
H. Plechelmus op 5 februari en hem daarna begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Aan bijna 45 gelukkige huwefijksjaren van hard wer
ken, want het begin lag in de rnoeifijke jaren vlak na 
de oortog, is nu plotseling een einde gekomen. Kostbare 
banden zijn zomaar verbroken. Afscheid nemen was 
niet meer mogelijk en dat maakt zijn sterven zo extra 
pijnlijk en verdrietig. 
Na een hartinfarct van moeder deden zij de laatste 
tien jaar alles samen. Ze vormden vanaf toen meer 
dan ooit een tweeëenheid, waardoor het gerris nu ook 
zo groot is. 
Hij was goed voor iedereen, zowel in het gezin alsook 
daar buiten. Hij was meer een doener dan een prater. 
Een man van weinig woorden, maar wel een man van 
het woord waar je voor honderd procent op rekenen 
kon. Als echte hobbyist stond hij altijd klaar als er 
getimmerd of geschilderd moest worden. 

Zijn kleinkinderen lagen hem bijzonder na aan het hart 
en de zaterdag en zondag waren de vaste dagen van 
ontmoeting waaJVan hij intens genoot. 
Hij hield van zijn tuin en was echt een mens van de 
natuur die graag buiten was. En wie van de natuur 
houdt heeft ook de kenmerken van verwondering en 
dankbaarheid, voor wie niet alles zomaar vanzelfspre
kend is. 
Zijn grootste hobby was de sport. Vroeger zelf als spe
ler van Ouick '20 en later als toeschouwer alsook de 
sportprogramma's op de televisie. 
Wij nemen in hem afscheid van een goed gelovig man 
voor wie het weekend goed was als hij zondags naar 
de kerk was geweest. 
Met pijn in het hart maar ook met groot vertrouwen 
geven we zijn leven nu over in de handen van God. 
Bij Hem zal hij mogen wonen voor altijd. 

Voor uw blijken van medeleven, deelneming en de 
laatste eer aan Papa bewezen, betuigen wij onze op
rechte dank. 

M.S.J. Oude Nijhuis-Engbers . 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 5 februari 1992 
Papaverstraat 5 




