
Je gaf ons liefde, bezorgdheid en trouw. 
Wij hebben genoten van de jaren met jou. 

Wij weten dat het jou ook goed heeft gedaan, 
maar w1ï zulfen je zo missen bij het verdergaan. 



IN DANKBARE HERINNERING AAN 

Geertruida 
Engbers - Veters 
ZIJ WERD GEBOREN IN DENEKAMP 

OP 9 DECEMBER 1915. 
VOORZIEN VAN HET H. OLIESEL OVERLEED ZIJ 

VRIJ PLOTSELING OP 25 NOVEMBER IN HET 
ZIEKENHUIS TE ENSCHEDE. 

WIJ HEBBEN AFSCHEID 
VAN HMR GENOMEN EN HMR LICIL~I 

TE RUSTE GELEGD OP HET R.-K. KERKHOF TE 
OOTMARSUM OP 30 NOVEMBER 1999. 

Denkend aan jou, moeder, komt ons een beeld 
naar boven van een wilskrachtige en lieve vrouw. 
Je hield van je man, kinderen en kleinkinderen. 
Jouw blijmoedige en zorgzaam karakter vormde 
voor ons en iedereen, een grote inspiratiebron. Je 
gaf ons advies en je had altijd een luisterend oor. 
Je kon echt genieten van jouw kleinkinderen, het 
liefst had jij ze allemaal om je heen, herinnerd aan 
jullie 51-jarig huwelijksfeest dat we nog met ons 
allen mochten vieren. 
Je hele leven heb je hard gewerkt, na jullie huwe
lijk samen met je man op de boerderij, je jaarlijkse 
uitstapje was naar Kevelaar. Je wist van het leven 
te genieten. je grootste hobby's waren de vogels, 
de groente- en ook de bloementuin. Zo kon je op 
gevorderde leeftijd nog genieten van de ouderen
gym en ook van de soos. Moeder wij zijn ontzet
tend bedroefd omdat we je moeten missen, maar 
we houden altijd voor ogen wat je ons hebt mee
gegeven. Voor ons is dit een grote troost: de ver
vulling van jouw leven ligt in de handen van ons 
allemaal. 

MOEDER BEDANKT. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en 
oma, danken wij u oprecht. 

Jan Engbers 
kinderen en kleinkinderen 

Agelo, 30 november 1999 
Kooiweg3 


