
'Niet alleen belangrijk is de weg, die je gaat. 
Maar ook het spoor, dat je achterlaat. • 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

Johan Hendrik Engelbertink 

vanaf 10 maart 1991 weduwnaar van 
Grada Maria Christina Oude Maatman 

Vader werd geboren op 16 oktober 1906 in 
de gemeente Losser. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed hij in het verpleeghuis "Oldenhove" 
te Losser op 18 juni 1993. Na de Uitvaartmis 
in de Mariakerk te Oldenzaal volgde de cre
matie te Usselo op 22 juni. 

Men moet de dood niet zien als een kwaad, 
wanneer hij komt aan het eind van een wel
besteed leven. Daarmee troosten we elkaar. 
Met een gemengd gevoel van droefheid en 
dankbaarheid kijken we terug op de mooie 
jaren, die we met hem hebben gehad. Hij was 
voor ons een bezorgde, liefdevolle vader en 
opa, die altijd voor ons klaarstond. We kon
den op hem rekenen , want voor zichzelf vroeg 
hij weinig. Spaarzaamheid en eenvoud heb
ben zijn leven gesierd. Daarbij kwam hij eerlijk 
voor zijn mening uit, tegelijk praatte hij niet zo 

gemakkelijk over zijn diepste gevoelens; hij 
was hard voor zichzelf, hetgeen paste bij zijn 
zelfrespekt. 
Hij was een sterke man met een goede ge
z?ndheid, graag aan het werk, maar ook ge
nietend van de natuur, van zijn dieren en zijn 
tuin. 
Vader leefde vanuit zijn diep geloof; tot op 
hoge leeftijd bleef hij aktief als trouwe bezoe
ker van de parochiekerk, waar hij altijd vroeg 
aanwezig was; hij kon zich het best vinden in 
de oude, vertrouwde stijl. Daarna ontving hij 
thuis de H. Communie. 
Het verlies van moeder in 1991 moet hem erg 
hebben aangegrepen; hij sprak daar weinig 
over, maar met wilskracht en gesterkt door 
zijn geloof verwerkte hij alles in zichzelf. De 
laatste maanden heeft hij veel moeten mee
maken; we leefden erg met hem mee, doch 
we merkten ook, dat hij het zelf allemaal 
moest dragen en verwerken. Omringd door 
veel goede zorgen is hij vol overgave van ons 
heengegaan. Moge hij bij God rust vinden 
voor altijd. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 
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