
Zou ik wel Uw vreugden nemen 
En weigeren het verdriet? 
't Komt beide uit Uw handen 
Heer, dat vergeet Ik niet. 
Gij zult de kracht mij geven 
Om alles te doorstaan. 
Uw troost, Uw liefde zullen l Voortdurend naast mij staan. 



Ter herinnering aan 

ANNA ENGBERS - STROOTMAN 

sedert 1980 weduwe van Jan Engbers. 

14 Juni 1927 werd zij geboren. 
11 Juni 1990 Is zij overleden. 

"Uw wil geschiede" zo bidden wij In het Onze 
Vader. 
Uw wil is het dat wij ons inzetten voor het leven. 
Uw wil is het dat wij in vrede met elkaaar omgaan. 
Uw wil is het dat wij inzien dat ons bestaan broos 
en wankel is. 
In diep geloof heeft Anna Engbers dit doorleeft. 
Ze heeft zich ingezet voor het leven van haar 
gezin. Vredige omgang met elkaar was haar har
tewens; daarbij zag zij heel zuiver de eindigheid 
van dit bestaan. 
Eenvoud is het kenmerk van ware grootte. 
Daarom speelde zij geen rol in de grote wereld 
maar in de kleine wereld van haar gezin was zi] 
de ware moeder. Zo was zij dankbaar voor de vele 
n:i_ooie dagen die zij in haar gezin kende; zo heeft 
z11 ook de beker van verdriet en lijden tot de 
laatste druppel moeten drinken. 
In rotsvast geloof kon zij verwerken het ongeval 
dat haar man op weg naar de kerk overkwam; In 
g~loof kon zij verwerken de angst die zij heeft 
uitgestaan voor haar gezin; in geloof kon zij aan
vaarden de fatale ziekte. 

Met haar gezin heeft zij gebeden en gestreden 
voor genezing. ,,Als we het maar kunnen opbren
gen", waren steeds weer haar woorden. Ze heb
ben het opgebracht, ook al is het nog zo intriest 
gegaan. Zij kon het opbrengen omdat ze naast 
zich wist de Heer Jezus Christus. Heel haar leven 
was Hij met haar meei;1egaan, in de blttertste en 
moeilijkste uren was Hij haar steun en toeverlaat. 
God wij danken U: 
omdat Uw Zoon op haar levenweg zo uitdrukke
lijk aanwezig was. Wij danken U voor het voor
beeld in geloof dat Anna Engbers in alle eenvoud 
aan haar kinderen en aan ons heeft gegeven. Wij 
danken U voor alle liefde en zorg die wij door haar 
hebben gekregen; wij danken U dat het haar 
kinderen gegeven werd om haar in hun midden 
de zorg en liefde te geven tot de laatste adem
tocht. 
Zo ontving ze terug wat ze zelf gegeven had. 
Moge zij. Heer God, in Uw vaderhuis met onze 
vader In vrede zijn. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de 
ziekte van onze moeder en oma; voor uw mee
gaan op haar laatste, voor ons zo moeilijke gang 
zijn wij U heel dankbaar. ' 
Neem dit plaatje mee als herinnering aan haar, en 
als teken van onze dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Lonneker, 15juni 1990. 


