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Een moeder sterft altijd te vroeg 

Al wordt zij nog zo oud 
Maar als de jaren tellen gaan 
ze ziek wordt moe en oud 
Vind je dat ze rusten mag 
omdat je van haar houdt 



In dankbare herinnering aan 

Engelina Maria Amelink 

sinds 31 oktober 1975 weduwe van 
Johannes Hendrikus lambertus 

Kattenpoel Oude Heerink 

Ze is op 24 maart 1915 geboren te Lonneker 
en op vrijdag 12 september 2003 overleden te Losser. 

Wij hebben haar op 17 september, 
na de Eucharistieviering in de Jacobuskerk te Enschede, 

te ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
in het graf van haar man. 

Onze moeder werd geboren op 24 maart 1915 te 
Lonneker. ln 1930 verhuisde ze met haar familie naar de 
Voortsweg. Hoewel ze op school goed kon leren, is ze jong 
aan het werk gegaan. Naast het werken in de textiel heeft 
ze ook meegeholpen in het café van haar ouders. 
In 1945 trouwde ze met vader en ze verhuisden naar 
Rossum. Hier werden Jan en Theo geboren. In 1949 gin
gen ze terug naar de Voortsweg en daar begonnen ze een 
textielwinkel. Nadat in korte tijd Eddie, Frans en Jos wer
den geboren, werd het werk in de winkel en de huishou
delijke beslommeringen haar echter te veel. Van de huis
arts moest zij voor langere tijd naar een sanatorium in 
Bilthoven. Het viel haar zeer zwaar de zorg voor haar 5 nog 
kleine kinderen uit handen te geven en ze miste haar jon
gens enorm. Na de opname heeft ze haar werk met een 
hulp in de huishoudlng voortgezet. De geboorte van 
Yvonne bracht haar weer gelukkige t ijden. 
In 1959 werden de zakelijke activiteiten voortgezet aan de 
Noorderhagen in Enschede. Moeder zette zich volledig in 
voor de winkel maar hield ook oog voor de ontwikkeling 
van haar kinderen. 
Om hen een goede begeleiding te geven bij het leren werd 
er gekozen voor het studie-internaat Azelo. Daar was ze 
altijd sterk bij betrokken. 
In de zomervakanties trok ze er met de familie graag op uit 

om te kamperen in het buitenland. Hier kon ze echt van 
genieten. 
In 1970 vierden vader en moeder hun 25-jarig huwelijks
feest. Enkele jaren later besloten ze het wat rustiger aan te 
doen. Toen werd echter ook duidelijk dat vader ongenees
lijk ziek was. Ze verhuisden naar de Hoge Boekelerweg, 
waar vader op 31 oktober 1975 na een lang ziekbed over
leed. Moeder had hier veel verdriet om maar verwerkte dit 
alleen. Toch pakte ze samen met de kinderen de draad 
weer op. 
Ze vond het leuk om in de tuin te werken en genoot van de 
kleinkinderen. Toen alle kinderen uit huis waren viel het 
haar zwaar om alleen thuis te zijn: ze had graag mensen 
om haar heen. Met haar autootje kon ze er echter op uit
trekken en bezocht ze veelvuldig familie en kennissen. 
Langzaam namen de fysieke krachten af en werd ze min
der mobiel. Na een heupfractuur besloot ze te verhuizen 
naar een aanleunwoning en koos voor het Achtervoort, 
terug naar de voor haar zo vertrouwde plek aan de 
Voortsweg. Ze heeft hier vele jaren met plezier gewoond. 
Ze had veel contacten met medebewoners en deed aan 
alle activiteiten mee. 
Omdat het laatste jaar haar geheugen steeds minder werd 
en het dementeren haar te veel beperkingen oplegde, ver
huisde ze in april 2003 naar het V.T.O. te Losser. Mede door 
deze ziekte, beleefde ze het overlijden van Eddie, om wie 
ze zich altijd veel zorgen heeft gemaakt, niet meer zo 
bewust. 
De laatste weken glng haar gezondheid sterk achteruit. 
Diepgelovig als ze was aanvaardde ze haar naderende 
einde. Vrijdagmorgen 12 september is ze toch nog onver
wacht van ons heengegaan. 
Moeder, je hebt een onuitwisbare indruk op ons allen 
gemaakt, we zullen je erg missen, maar gunnen je samen 
met vader en Eddie voor altijd rust 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u har
telijk. 

Familie Kattenpoel Oude Heerink 


