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ll'er so gewu·kt wieduim Leben, 
"a ~o e1jüllte W!tne Pjlicht, 
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der 11u·bt auc h .\e/bst1m Tode mcht. 

t 
Josefa Wilhelmine Engeman-van Almsick 

Ze w .:rd op 15 maart 1925 geboren te Epe en was de 
JOng>t..: uat c..:n groot g..:Lin. Ze ''erktc ab coup..:use biJ 
een confeetic en bij een hcrcnklccrmakcr. Accuratesse, 
die ZIJ later ook nog stccd> bezat. kenmerkte haar 

Op 39-jarigc leeftijd ontmocue ze parpa, die al jong 
wcdU\\naar \\3> geworden. In 1964 trouwde ze met haar 
liefde. Daann..:..: kreeg te ook de zorg O\er 1\\CC puber> 
van 12 en 16. Fn niet te vergeten een schoonvader van 
80, dae ook tot het gezin behoorde. 

Er volgde een tijd van antegratie 111 de Losscrse 
sam.:nlcving Met name door haar ''crk m de 
manufacturenzaak van pappa ,Jaagde ze met glans! 

Toen pappa op z'n 67 ztek werd kwam daar nog een 
LOrg biJ Ongelooflijk wat ze samen hebben getobd. Toen 
hij in 1993 O\erlecd. nlOI:>t ze alleen ,·erdcr. 

Heupklachten noodzaakten haar te vcrhuizen naar een 
appart..:ment. Ze kreeg 1\vee protheses en blocadc weer 
op. Veel contacten 111 haar woonomgcvang, haar 
hardangcr borduurwerken, kook- en bakkunsten maakten 
haar enorm geheld. \'clc handwerkproducten prijken in 
vcrschallende hua>kamcr>. 

De Her kleinkanderen bezorgden haar veel vreugde. Ze 
was steeds vol belang>tclling voor hun oni\Vikkeling. 
Uitspraken als "mamma, de pudding biJ oma smaakte 
toch ander>'' zullen wc nog vaak moeten horen. 

Toen te uiteindelijk een slop.:nde ziekte kreeg en dat 
Lich bewust wa,, heeft 1e alles op alles gezet om baJ ons 
te blijven. Haar wens om geen pajn te hocven lijden, is 
gelukkag in vcrvulling gegaan. Wetend dat ze nact lang 
meer te leven had. heeft ze ons met willen belasten met 
haar verdriet. 
Op ::!3 Januan ::!007 ." ziJ moegcstreden van ons 
heengegaan. 'la de ruchariSIIC\Iering Op 27 januan 
hebben wc haar te ruste gelegd bij pappa op het R.K. 
Kerkhof te Losser 

Mams, bedankt, je hebt 't goed gedaan. 

De dankbare kanderen 


