
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



Ter gedachten is aan 

JOHANNA MARIA WIPPER 

echtgenote van 
Johannes Hermannus Engberink. 

Op 6 december 19 ll werd zij geboren; 
7 januari 1989 is zij overleden. 

Met diepe bewondering en eerbiedige stilte 
overdenken wij het leven van mijn vrouw, onze 
moeder en oma. 
Haar leven was klaar staan en zorg dragen voor 
Johan waarmee ze getrouwd was, voor de kin
deren aan wie zij mede het leven geven mocht. 
Haar liefde, tomeloze inzet, haar werkk.rach t 
en opoffering voor ons allen mogen wij nooit 
vergeten. 
Toen haar taak als moeder volbracht was stond 
zij altijd gastvrij klaar voor allen die kwamen 
en vooral voor haar kleinkinderen. 
Hoe pijnlijk is het dan ook de neergang van 
haar leven tergend langzaam te moeten ervaren. 
Wat ware liefde vermag hebben we kunnen zien 
in de zorg die vader en de kinderen haar heb-

ben gegeven toen zij steeds meer daarop aan
gewezen raakte. En toen het thuis dan ook echt 
niet meer kon, hebben wij haar met pijn in ons 
hart aan vreemde handen moeten overgeven. 
In het verpleeghuis Oldenhove kreeg zij een 
liefdevolle verzorging, waar wij allen dankbaar 
voor zijn. 
Nu zij er niet meer is voelen wij allen de leegte 
die zij achterlaat. Maar haar geloof in het leven 
over de dood heen kan ons allen de ware troost 
geven. 
Heer God, wij bidden U, moge zij die hier op 
aarde zoveel van haar goede gaven aan ons 
heeft gegeven, nu voor altijd rust vinden in het 
huis van de hemelse Vader. 

Moge zij leven in het Eeuwig licht. 

Voor uw meeleven en meegaan op de laatste 
gang die mijn vrouw, onze moeder en oma van
daag maakt, danken wij lJ hartelijk. 
Moge dit plaatje een herinnering blijven aan 
haar. 

J.H. Engberink 
Kinderen en kleinkinderen. 


