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In dankbare herinnering aan 

Aleida Josephina ter Beek 
sinds 10 september 1932 echtgenote van 

Barnardus Johannes Engelbertink. 
Geboren op 31 maart 1905 te Hengelo 
(0.), overleed ZIJ na een vruchtbaar 
leven, gesterkt door het Sacrament van 
de Z ieken, op 14 januao 1984 in het 
verpleeghuis ,.Oidenho~e· te Losser. 
Op 19 Januari hebben wij in een gezon· 
gen Eucharistieviering afscheid van haar 
ger;omen en haar ter ruste gelegd op 
het RK. kerkhof te Losser 

Naarmate iemand ouder wordt, voelt 
men meer behoefte aan hulp en be
scherming. 
Het is zo fiJn te z1en, dat twee men
sen in een meer dan 50·jang bestaand 
huweliJk, zo teder met elkaar omgaan. 
Daar is volledig begnp: in liefde, maar 
ook in de "slijtage" van het leven. Soms 
worden daar zeer grote offers gebracht. 
Deze echtgenote en moeder voelde zich 
het prettigst 1n haar eigen hu1s, binnen 
haar eigen muren met man en kinderen. 
Haar grootste genoegen was het om 
er zelf keurig verzorgd uit te zien en 
daarnaast ook zeker, dat voor de huis· 
genoten alles tot in de puntjes in orde 

was: het huis, eten, drinken, kleding 
en vanzelfsprekend ook de gezelligheid, 
Ze bezat gevoel voor humor en was 
het meest in haar nopjes temidden van 
haar kleinkinderen. Z iJ was diepgelovig 
en vereerde Maria als haar grote voor· 
beeld. 
Mijn God is vriendelrJk en veilig voor miJ. 

Ik zoek Z 1jn aangezicht, 
ik roep ZIJn naam, 
ik bestorm Hem met m1 n vragen. 
1k leef niet echt, als GIJ niet met 
miJ zijt. 
Heer, wil miJ behoeden en op handen 
dragen. 

Voor de bliJken van oprecht medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlij
den van mijn lieve vrouw, onze !leve 
moeder en oma, zeggen wij u harteliJk 
dank. 

B. J. Engelbert1nk 
kinderen en kleinkmderen 

Losser, januari 1984 


