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Dankbare herinnering aan 

ENGELINA WOLTERS 
Vanaf 1970 weduwe van 

Antonius Hermannus ter Brugge 

Ze werd geboren te Wierden, op 23 mei 1898. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is zij 
op 20 december 1985, na een zeer welbesteed 

· leven, thuis in Zenderen overleden. Op 24 de-
cember werd ze, na de gezongen requiemmis 
in haar parochiekerk te Zenderen, bij haar man 
te ruste gelegd op het parochiële kerkhof al 
daar. 

Ruim 87 jaar oud is zij geworden. Tot de laatste 
dag van haar leven is zij de bezorgde en zorg
zame moeder en oma gebleven, zoals velen 
haar hebben gekend. 
Ze had een mooi huwelijksleven met haar man , 
totdat deze in 1970 in het ziekenhuis van Almelo 
overleed, terwij l zijzelf ernstig ziek in Leiden ver
bleef. Een zeer pijnlijke situatie waar ze erg on
der geleden heeft. 
Inmiddels was haar huwelijk rijk met kinderen 
gezegend. Ze hield bijzonder veel van allemaal 
en ze heeft zichzelf nooit gespaard om zo goed 
mogelijk voor hen te kunnen zorgen. 
Toen de kinderen groot werden en het huis be-

gonnen te verlaten, om zelf een gezin te stich
ten , bleef de band met thuis heel sterk en haar 
liefde werd als vanzelf verbreed met haar klein
kinderen en sinds kort naar haar speciale lieve
ling : haar achterkleindochter Wendy. 
Haar zorg en liefde bleven niet beperkt tot haar 
eigen kring. Overal waar ze nood kon lenigen 
deed ze dat. Velen herinneren zich wat ze tij
dens de oorlog met haar man heeft gedaan 
voor ondervoede kinderen en andere mensen 
in nood. 
Zij was ijverig, dapper, vol Godsvertrouwen en 
bezat een grote liefde tot Maria en de H. Antoni
us. 
Zonder angst heeft ze zich op de dood voorbe
reid. Heel bewust en heel openhartig kon ze 
praten over het naderende einde. Vol overgave 
heeft ze de dood aanvaard . Wij moeten haar nu 
uit handen geven, met pijn in het hart. We kun
nen dat niet beter doen dan met hetzelfde ver
trouwen waarmee zij geleefd heeft en is gestor
ven . Moge de goede God, de Heer van leven 
en dood, haar nu belonen voor dit zo echt 
Christelijk leven. 
Heer geef haar de eeuwige rust en het eeuwige 
licht verl ichte haar, dat zij mag rusten In vrede. 

Voor uw hartelijke meeleven met de ziekte en het over
lijden van onze liefhebbende moeder en oma, zeggen 
wij U zeer hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen en Wendy 


