
In dankbare herinnering aan 

JOHANNES SERNARDUS ENGBERINK 

echtgenoot van 

WILHELMINA CATHARINA JOHANNA KIP 

Hij werd geboren 9 oktober 1906 te Enschede. Hij 
overleed 4 september 1990 thUis te Oldenzaal op de 
leeftijd van 83 Jaar. Na een euchanstieV1enng 1n de 
Antonius kerk hebben we ZIJn lichaam te rusten gelegd 
op de begraafplaats, aan de Hengelosestraat te 
Oldenzaal. 

Pa was een man, die altijd klaarstond. Zeker in moe1 .jke 
tijden was hij er alt jd; hiJ was bezorgd en h1j hielp je dan. 
Tot zijn 65e heeft hij steeds zware arbeid in de textiel 
moeten verrichten, maar vanaf toen vond hiJ het fijn om 
thuis te zijn, om met elkaar te zorgen dat alles goed 
kwam: de zorg voor de huishouding en voor de kinderen. 
Dan was hij tevreden. 

Hij was een krachtige man, met een sterke wil en 
doorzettingsvermogen. Dat bleek ook toen hij 16 jaar 
geleden een kritieke operatie moest ondergaan en 
doorstond. Zo bleel hij zorgen en zich voor ons inzetten, 
ook voor de bejaardensoos. 
Toen tijdens zijn laatste jaren zijn vitaliteit stukje voor 
stukje werd aangetas~ bleef ZIJn oog rusten op de 

kinderen, bleef hij genieten van de tuin en de druiven, 
maar vooral van Jordy, z'n hondje. 

Wij bewonderen Pa om ZIJn grootheid en kracht, maar 
zeker ook om de rust die hij uitstraalde, als je biJ hem 
was. Hij was niet veeleisend. Niemand wilde hij tot last 
zijn, maar toch is onze wens vervuld, dat hij thuis bij ons 
veilig en geduldig heeft mogen sterven. 

Pa, lieve opa, het is goed. ledereen is er. 
Laat maar, en rust in vrede. 
Zo ben je van ons heengegaan. Maar één dmg moet Je 
weten, we zullen je nooit vergeten. 

On.u (joá fwuát tk wacht 
als un scfuufuw ow.r jt fuen. 

!}{ij fwuát alk k:_waaá van jt aj; 
!}{ij neemt jt cmtkr ~ijn ftodt. 
'En 'tl;aar jt ookgaat of staat, 

(joá ~al jt 6t!wttkn voor ttUUIÎ/J· 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

W.J.C. Engberink·Kip 
Kinderen en kleinkinderen. 


