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Ter herinnering aan 
Anna Maria Engelbarts·Wopereis 

echtgenote van 
Hendrikus Wilhelmus Antonius Engelbarts 

Geboren op 18 november 1941 in Zieu
went. Overleden op 27 maart 1998 in 
Winterswijk. Op 1 april 1998 heeft zij haar 
rust gevonden op het r.-k. kerkhof in 
Lichtenvoorde. 

Mama was het mooiste in ons leven. Juist 
door te zijn zoals ze werkelijk was. 
Eenvoudig, liefdevol en hartelijk; een lui
sterend oor voor iedereen, behalve voor 
haarzelf. Ze stelde je gerust want je wist 
dat er altijd iemand was die aan je dacht 
en met je meeleefde. 
De deur stond altijd wagenwijd open want 
"met z'n allen kun je meer oplossen dan 
alléén". Toch was je daar voorzichtig mee. 
Ze wilde het leed van haar hele wereld op 
haar schouders nemen. Zelfs toen deze 
haar eigen leed niet meer konden dragen. 
Mama's leven tekende zich door lichame
lijke en geestelijke tegenslagen waar ze 
telkens weer bovenop kwam door te vech-

ten. Niet voor haarzelf, maar voor ons, 
want zij wist dat wij eronder leden en haar 
niet konden missen, net als dat zij ons niet 
kon missen. Het gelukkigst was zij wan
neer het gezin compleet was en zij voor 
ons allemaal kon zorgen. De band met 
elkaar werd alsmaar hechter. Zo hecht dat 
het vaak pijn deed als ze er niet was. Toen 
ze getroffen werd door een ongeneeslijke 
ziekte, kwam de angst om de hoek kijken. 
De ziekte bleek echter te genezen, maar de 
angst bleef. Iedere ochtend huilde zij om 
haar lichaam. 
Ze overleed aan een andere ziekte die zij 
alleen al aan had voelen komen. 
In ons laatste gesprek, een dag voordat ze 
stierf, hebben we elkaar gerust kunnen 
stellen, waarna ze vredig insliep. 
,,Als je denkt dat je het gewonnen hebt, 
heb je toch nog verloren". 

Uw blijk van medeleven heeft ons goed 
gedaan. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Henk, Corine, Erik Jan 




