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In dankbare her innering aan 

ENGELINA MARIA TEN DAM 

Zij werd geboren te Lonneker op 19 januari 
1914 en overleed op zondag 17 april 1004. 
Na een Eucharistieviering in de St. Lambertus
kerk te Hengelo op 21 apri l d.o.v. volgde 
de crematie te Usselo. 

Hou van de mensen zoals ze zijn; 
Er zijn geen anderen. 

Vandaag nemen we afscheid van tante Linie . 
Onze tante Linie! 
Nadat zij in haar ouderlijke huis haar ouders 
had verzorgd, ging ze alleen wonen. Maar 
niet eenzaam. Ze zorgde er voor, dat ze altijd 
mensen om zich heen had. Vriendinnen, 'fa 
mi l ie en huren. Met haar vnendinnen ging 
ze ult. maakte ze buitenlandse relzen en 
legde ze bezoeken af. Haar fam il ie was haar 
dierbaar. Vol be langstelling volgde ze alles 
wat er gebeurde en ze was altijd erg betrok
ken bij vreugdevolle en verdrietige gebeur
tenissen. Geen verjaardag vergat ze en ze 
was gu l met geschenken. En als ze zelf iets 
te vieren had dan was iedereen van harte 
welkom, niet om haar te eren, maar om op 
die manier de mensen bij elkaar te hebben. 
Het heeft haar dan ook goed gedaan dat we 
samen met haar haar SOste verjaardag vier
den. Eigenl ijk had ze daar al lang van tevoren 
naar u itgekeken. 

Tante Linie had een speelale plek in de har
ten van haar broers en zussen, haar nichten 
en neven en hun kinderen. 
Het laatste jaar van haar leven heeft ze 
geleden. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Ze 
besefte heel goed dat ze niet meer kon wat 
ze wilde . Haar gedachten die ze vroeger zo 
helder kon formuleren waren in haar laatste 
levensperiode vertroebeld. Haar ziekte bracht 
met zich mee dat ze niet meer zelfstendog 
kon wonen en dat ze afhankelijk was van 
anderen. Dat kon ze moei lijk accepteren. Maar 
het was niet anders en ze onderging de 
l iefdevolle verzorg ing in het verpleeghuis 
St. El isabeth in Delden waar ze veel steun 
heeft gehad van haar zus Fien en zwager 
Wim. 
Een goed mens is van ons heengegaan. Haar 
levenskaars is opgebrand. 
We zu llen haar missen en we zijn veel dank 
verschuldigd aan tante Linie, onze .. SJiker
tante" . Ze za l voor ons een blijvende her
innering zijn. 

Voor uw blijken van belangstell ing en mede
leven zeggen wij u dank. 

Familie ten Dam 


