
"jongen, 
als je valt dan moet je opstaan 

en weer verdergaan met je weg•. 

met deze woorden. 
heeft mijn lieve lelje mij ooit getroost, 

en ik weet zeker dat ze met deze zelfde 
woorden ons ,.., allemaal zal troosten. 



Ter nagedachtenis aan 

lvonnette Hera Scheerder 
weduwe van Freddy Engel 

Geboren op 16-07-1919 
te Kediri Indonesië 

Overleden op 7-6-2003 
te Groenlo 

Zo lang mogen genieten 
van jouw bestaan 

In ons hart gesloten is jouw naam 
"Mamma, Oma, Ootje" 

Momenten van gemis 
zullen we niet kunnen tellen 

Jouw leven, jouw zijn 
zullen we aan elkaar blijven vertellen 

Niet de stille getuigen 
zijn het bewijs van jouw bestaan 

Maar zoals je altijd zei: "Mijn Rijkdom" 
zal altijd met jou verder gaan! 

Mam groeide op in Indonesië. Na een heel 
gelukkige jeugd, trouwde mam haar grote lief
de, onze pap. Kort erna werd zij van pap 
gescheiden vanwege de oorlog. Vijf spannen
de jaren volgden, ook omdat zij de zorg had 
voor hun eerste kind. Gelukkig eindigde voor 
hen de oorlog in een 'happy end'. Maar hun 
geluk was van korte duur. Weer moest zij pap 
afstaan en dit keer door de ziekte tbc. Met 
drie kinderen en één op komst, kwam ze naar 
Nederland. Alle tegenslagen tot op dat 
moment had zij overwonnen. Zij dacht aan 
een 'nieuw' leven met pap te beginnen, maar 
God besliste anders. Zij verloren hun dochter 
Valga. Een ongeval maakte al snel daarna een 
eind aan het leven van pap. Mam bleef alleen 
met de zorg en verantwoordelijkheid voor vijf 
opgroeiende kinderen. Dat heeft mam met 
grote liefde, levenslust en plichtsbesef opge
pakt. Het was niet gemakkelijk maar zij heeft 
ons gemaakt tot de kinderen die wij nu zijn. 
Mam, een vrouw en moeder uit duizenden! 

Voor uw belangstelling en medeleven 
zeggen wij u hartelijk dank, 
het heeft ons bijzonder goedgedaan. 

Kinderen, chuchu's en buyuts 


