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Ter herinnering aan 
Thea Engelbertink 

Thea werd geboren te Oldenzaal op 16 september 
1926. Na de ziekenzegening op 23 februari 2008, 
is ze vredig ingeslapen op dinsdag 18 maart 2008. 
Na de gezongen uitvaartviering op zaterdag 
22 maart 2008 in de H. Antoniuskerk, hebben we 
baar te ruste gelegd op de begraafplaats aan de 
Schipleidelaan te Oldenzaal. 

Thea groeide op aan de Ootmarsumsestraat in 
O ldenzaal, waar haar vader en moeder een cafe 
en stalhouderij hadden. Na haar schooltijd ging 
ze in dienst bij Hotel E ij sink in Haaksbergen, 
waar ze een goede tijd had. Hierna kwam ze thuis, 
zoals ze zo vaak zei: " Ik was nodig omdat er een 
zus ging trouwen". Later heeft ze samen met broer 
Jan het cafe beheerd. In de jaren dat de gezond
heid van haar vader en moeder te wensen over
liet, heeft zij deze liefdevol verzorgd. ln 1982 
werd haar broer Jan door een tia getroffen en 
heeft ze een paar jaar later het cafe verkocht. Van 
1984 tot 1990 heeft ze bij haar zwager Johan in 
Borne gewoond. 

Na diens overlijden in 1990 is ze terug gegaan 
naar O ldenzaal. In haar huis aan de Beukersmolen 
heeft ze gewoond tot november 2005. Door 
geestelijke en lichamelijk achteruitgang is ze toen 
opgenomen in O ldenhovc te l ,osser. Hier is ze 
zeer liefdevol en met respect verpleegd o p 
afdeling Kraesgenberg. Hiervoor is veel dank 
verschuldigd. Op zaterdag 23 februari heeft ze de 
ziekenzegening ontvangen. Al haar zussen en 
enkeie neven en nichten waren hierbij aanwezig. 
! l et was een emotionele gebeurtenis, waar ze zelf 
nog actief aan deelnam. Bij het afsluiten van de 
plechtigheid is het Pl echelmuslied gezongen . 
Dit was voor haar een duidelijke O ldenzaalse 
herinnering. Na de plechtigheid werd ze 
gefeliciteerd door de Pastor en begon ze zachtjes 
te applaudiseren. Dit vond spontaan ondersteu
ning door alle aanwezigen. Een prachtige afslui
ting en dierbare herinnering aan het leven van T11ea. 

Voor uw blijken van belangs telling zeggen wij u 
dank. 

foanll!ie Engelbertink 




