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Een dankbare herinnering aan 

Johanna Gezina Engberink 
Annie 

Zij werd geboren op 9 november 1915 te Hengelo en 
overleed op 10 juni 2002 in Woonzorgcentrum Hoog· 
hagen te Hengelo. 
Wij hebben tijdens de uitvaartmis op 13 juni 2002 1n de 
Onze lieve Vrouwekerk afscheid van haar genomen. 
Wij hebben haar begeleid naar haar laatste rustplaats op 
de R.K. begraafplaats aan de Deumingerstraat te Hengelo. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar leven 
en na haar overlijden zeggen wij U hartelijk dank. 

Siny Engberink 
neven en nichten 

- De herinneringen aan Annie Engberink, tante Annie, zijn 
veelvuldig en veelkleurig. Als oudste dochter van het 
gez1n Engberink was ze herkenbaar aanwezig. We mo· 
gen haar typeren als markant, diep gelovig, gastvrij en 
zorgzaam voor haar familie en vele vrienden. 
Ze had een brede belangstelling en was zeer betrokken 
bij ontwikkelingen m de kerk en het parochiegebeuren. 
Ze had zorg voor het behoud van de rijk tradillonele 
waarden. Met een kritische geest volgde ze eveneens 
het maatschappelijk· en wereldgebeuren. 
Ze was een vrouw van de daad. Een eigen bescheiden 
vorm van ontwikkelingshulp voor Brazilië, India en de 
Filippijnen heeft ze vele jaren waar gemaakt. 
De grootste zorg ging uit naar haar naaste familie, broers, 
zus en schoonzussen. Toen die familie kleiner werd, 
werden de neven en nichten haar steeds dierbaarder. In 
haar gastvrije huis, genoot ze van de ontmoetingen met 
ve:en. Met het toenemen der jaren werd ze kwetsbaar· 
der Met de hulp van familie, buren en vrienden, mocht 
ze lang blijven wonen in haar vertrouwde huis, ze was 
daar heel dankbaar voor. 
De laatste weken wist ze dat haar levenseinde naderde. 
In volle bewustzijn heeft ze afscheid van velen geno· 
men. Zo mocht ze haar leven voltooien op de plek van 
haar geboortegrond. 

Lieve zus, zorgzame tante wij zullen je missen, 
maar je blijft voortleven 1n ons hart. 


