
In dierbare hennnermg aan 

Gerardus 
Hendrikus 

Oude Engberink 
\\edU\\ n.1ar van 

Maria Euphemia 
K1enhuis 

Hij \\erd geboren k Volthe op 7 kbruari 1908. :\a een 
li.:tdevolle ver1org111g in het verpleeg.hui' het 
Meulcnbelt te Tuhbcrgcn overleed hij. voorzien van 
het Sacrament der Zieken. op 6 december 1998. 
Tijden~ de plecht1!!e u1t\aaJ1 op 10 decemocr hebben 
"c "f.,.;:hcid \an hem genomen in de parcx:hiderk \an 
de H. PancratJU' te Tubbergen en hem daarna ter ru'te 
gckgd op het panx:h1d.erkhof. 

! let leven \an Gerard stond in h.:t teken van arbèid en 
de natuur. Geboren aan de rand \an het prachuge 
natuurgebied het Rode Veld. 1ou hij heel zijn Ie\ en 
intcn' blijven gemeten \an het bu11tmleven. Ool.. de 
laa1,tc jaren in iiJn robtocl. reed hij nog vele l..ilome
ter' rond in de omgeving van Tuhhergen. Zo werd hij 
door iedereen gekend ah ··de opa in de koar." 
Pa \\3> een eenvoudige man. die gedurende 1ijn Ic\·cn 
hard heeft ge\\ erl..t '\a Zijn hu" elijk met \larie 
l\:ienhui' had hij vde Jaren een eigen bedrijf al, loon
werker. Toen zijn zoon Jan md een tuincentrum begon. 
werkte hij mee aan de opboU\\ van dit bedrijf. Zo !..on 

hij al \\erkende l>lij\cn geni.:ten v;m de natuur. 
S•1mcn met moeder mocht hij het k\ en schenken aan 
1es 1..inderen. Veel verdriet heen hi.J gehad toen 10011 
Jos op jeugdige leeftijd \tierf aan een ongcnee,l11ke 
ziel.te. Toch bleef pa altÏJd een optuni,ti,ch man. ooi. 
toen hiJ enl..dc jaren na het O\ erliJdcn 'an moeder 
opgenomen \\cn:I in het zorgcentrum De Ee'>hof. 
Hij \\ 1lde niemand tot last zijn en probeert!<' danl.LIJ 
11jn mventiviteil zeil allerlei hulpmiddelen te ont\~11'
l.clen op 1ijn Luncr. Dankzij de goede ver10rg1ng 
mocht hij de gezegende Icehijd \an 90 jaar here1J..cn . 
Toen hq niet meer 1.on praten. lc<·rde hij communice
ren met ZÎJn ogen. 
IX laahte maanden \\crd hij verzorgd 111 het \erpb~g
huis het Meulcnhelt. Voor1ien \an het Sacrament der 
Ikken. overleed hij in de vroege 10ndagmorgen van 6 
decemher 1998. 
Zijn arheidnmc handen zijn 'oor altijd tot nht gel.o
men. \erenigd mei moeder en Jo, kelt hij nu verder m 
God' Vaderhui-.. 

"Pa. bedankt voor alks wat je voor on" hebt gedaan en 
hebt betel.end. Je zult m ons hart en onze herinnering 
blijven voort lev en." 

Voor U\\ blijken \.in helangstdllng in de afgelopen 
jaren tijdens ziel..te en medeleven ondervonden na hel 
overlijden van onze lieve zorg1a111c vader. groot- en 
overgrootvader. danJ..en wij u oprecht. 

Tubbergen. IO dc.:cmher 1998 
Bruno van Ommc1Nr;iat 25 

J·am. Oude tngherinl.. 


