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In dankbare herinnering 

ENGELBERTUS GERHARDUS WOLTERS 
Bertus 

Hij werd geboren te Enter op 6 april 1935. 
Geheel onverwacht is hij gestorven te Dalfsen 

op 13 augustus 2003. 
De uitvaart vond plaats op 19 augustus 
in de kerk van St. Antonius Abt te Enter, 

waarna de begrafenis op 
het kerkhof aan de Weitakkersweg. 

Bertus was de jongste in ons gezin van 9 kinderen. 
Vanwege zijn verstandelijke handicap was hij als 
volwassene afhankelijk van anderen rondom. Zo 
bleef Bertus als vanzelfsprekend op het ouderlijke 
huis aan de Stokreefsweg: aanvankelijk bij vader en 
moeder en vanaf 1960 bij en Gert en Gerda en hun 
eigen groeiend gezin. Jarenlang ging hij overdag 
naar de Sociale Werkplaats in Almelo. 's Avonds had 
hij thuis zijn speciale hobby: zijn duiven. 

Op zijn 53• jaar kwam er een grote verandering in 
zijn leven. Hij kreeg een nieuwe plek in het gezins
vervangend tehuis op het Stegemans Erf te Dalfsen. 
Dankzij de deskundige en liefdevolle begeleiding 
ging hij zich daar echt thuis voelen. Ook daar ging hij 
naar de Sociale Werkplaats. Luisteren naar zijn cd 's 
met Hollandse liedjes of van de Wierdense Revue 
werd zijn favoriete hobby. Hij had er zijn eigen 
appartement: echt zijn eigen plekje. 

---

Heel geregeld kwam hij op bezoek bij ons in Enter, 
Goor of Delden. 
Hij kwam graag bij ons, maar 's avonds ging hij ook 
weer graag terug naar Dalfsen 
Hij sprak veel met ons over onze overleden 
familieleden. Hij ging ook steevast naar het kerkhof 
om hun graven te bezoeken en een praatje te maken 
met de mensen die hij er trof. Hij had wat met de 
kerk. In Dalfsen belde hij wel eens aan bij de 
pastoor, voor een gesprekje. 

Bertus had zo zijn eigen hebbelijkheden en mooie, 
trouwe gewoontes. Bijv. in Dalfsen ging hij bijna de 
helft van de week dagelijks naar het Verzorgings
tehuis De Rozengaarde: koffie inschenken voor de 
bejaarden, een praatje met hun maken, samen 
gymmen. 

We zijn getroffen dat Bertus zo plotseling is 
gestorven. 
Maar we beseffen dat hem wellicht groter leed 
bespaard is gebleven. Wij zijn dankbaar dat het hem 
gelukt is om zich na zijn verhuizing op latere leeftijd 
weer opnieuw thuis te voelen, daar in Dalfsen. 
Onze welgemeende dank gaat uit naar de leiding 
van het gezinsvervangend tehuis. 

Dierbare broer, 
wij zullen nog vaak over je spreken. 

Rust in vrede.-

Onze hartelijke dank voor het meeleven dat wij van u 
mochten ondervinden na het overlijden van onze 
Bertus. 

Enter, augustus 2003 Fam. Wolters 




