
Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Henriëtte Geertruida Antonia 
Engberts-Vos 

"Hetly" 

Echtgenote van Bertus Engberts 

Htmy werd op 7 juni 1950 in Kilder (gemeente 
Bergh) geboren. Totaal onverwacht is zij op 
14 december 2004 thuis overleden. 
Na de uitvaartviering in de St. Martinuskerk te 
Baak hebben we haar op 17 december 2004 op 
ons Parochiekerkhof te rusten gelegd. 

Heuy groeide op m Kilder en trouwde op 
4 december 1972 met Bertus Engbcrts. Samen 
kregen LC twee kinderen, Nathalie en Yvonne. 
Hetty was geen vrouw van veel woorden; 
dat was ook niet verwonderlijk. In 1990 is 
onze Nathalie bij een ongeluk om het leven 
gekomen. Dat was zo'n grote klap voor haar, 
dat ze daar nooit goed overheen is gekomen. 
Ze wa.~ in zichzelf gekeerd, maar iedereen die 
haar goed kende wist ook, dat ze kon genieten 
van vele kleine dingen. Ze hield geweldig van 
fietsen en van autolOchtjes, met onderweg 
even lekker smullen. Ze vond het moeilijk om 

in grote gezelschappen te zijn, maar thuis 
temidden van haar gezin en familie was ze 
helemaal op haar gemak. Ze was een echt 
gezelligheidsmens. 
Het laatste half jaar was zij, door het gebruik 
van nieuwe medicijnen, veel vrolijker. Je kon 
gemakkelijker met haar praten, soms was ze 
weer helemaal de oude, zoals wij haar van 
vroeger kenden. Jammer dat nu, terwijl het zo 
goed ging met haar, er plotseling een eind is 
gekomen aan haar leven. 

We hebben geen gelegenheid gehad om laatste 
woorden tegen haar te zeggen, zij ook niet tegen 
ons, maar we weten zeker dat het woorden van 
liefde, waardering en dankbaarheid zouden zijn 
geweest. 

Lieve Hetty, lieve moeder, rust in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden 
van mijn vrouw en onze moeder betuigen wij u 
allen onze hartelijke dank. 

Bertus Engbert~ 

Nathalie t 

Yvonne en Björn 




