
Wees goed voor elkaar 

en vergeet mij niet 



t 
Ter herinnering aan 

Bertha Engbers - Weiman 

sedert 1995 weduwe van 

Gerhard Engbers 

Op 29 maart 1911 werd zij geboren. 
Op 23 maart 2004 is zij overleden. 

Bijna 93 jaar geleden werd moeder te Enschede 
geboren als jongste uit een gezin van 5 kinderen. 
Na de lagere school ging ze naar de ULO hetgeen 
in die tijd bijzonder was. Door huiselijke omstan
digheden kon ze jammergenoeg de opleiding niet 
voltooien en moest ze in het derde jaar stoppen. 
Later heeft ze nog een aantal jaren bij de Fa. 
Schollen gewerkt. 
Bijzonder begaan was ze met haar schoonzus in 
Gouda die in de oorlogsjaren weduwe werd en 
achterbleef met 5 kleine kinderen. 
Na de oorlog in 1948 trouwde ze met pa en is toen 
naar Lonneker verhuisd. Ze kregen 3 kinderen. 
Helaas heeft ze h_aar jongste dochter op 17 jarige 
leeftijd moeten missen. Dit verdriet heeft ze haar 
verdere leven met zich meegedragen. Ondanks de 
moeilijke periodes in haar leven wist ze zich er tel
kens weer doorheen te slaan. Ze genoot van de 

sociale contacten, haar gezin en de kleinkinderen. 
Ze was een nuchtere en verstandige vrouw met 
een ruime intere_sse in de ontwikkelingen van deze 
tijd. Na de pensionering van pa hebben ze samen 
genoten van de rust en ruimte in en rond hun huis. 
Ook werden er toen diverse vakantietripjes ge
maakt. 
Na het overlijden van pa in 1995 werden haar jaren 
eenzamer en zwaarder. Maar met name door de 
goede zorgen van Truus kon ze tot haar overlijden 
aan de Bergwef;l blijven wonen. Na het wegvallen 
van haar leeltijdsgenoten voelde zij zich vaak 
alleen. Een uitspraak van haar was dan ook: 
" ik leaw in een ander ziene tied ". 
Ondanks de strijd die ze met name de laatste 
weken heeft gevoerd, bleef ze helder van geest. 
Daardoor heeft ze op haar eigen, voor haar her
kenbare IVijze, in het weekend voor haar overlijden 
persoonlijk afscheid genomen van kindéren en 
kleinkinderen. 
Dankbaar voor alles wat je voor ons en anderen 
hebt betekend, hopen we dat haar wens in vervul
ling gaat om samen te zijn met pa en Anneke en te 
worden opgenomen in de eeuwige vreugde van de 
verrezen Heer. 

Voor uw meeleven en meegaan op haar laatste 
gang danken wij u oprecht. 

Truus 
Henk en Elly 

Sandra en Jeroen, Marleen, Karin 

Lonneker, 26 maart 2004 


