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" De lleer tegemoet ... " 

met deze woorden van oe H. Schrift 
denken we aan 

GERHARD OUDE ENGBERINK 

weduwnaar van 

GERHARDINA MARIA POL 

H 11 werd geboren te Weerselo op 3 april 
1901. Onverwachts overleed hij in de avond 
van donderdag 11 september 1980. door de 
zalving der zieken gesterkt. In de Plechelmus 
kerk te Deurningen vierden we de eucha
ristie op dinsdag 16 september d.a.v. en we 
legden hem daarna te ruste op het r.k. 
kerkhof te Deurningen. 

Oom Gerhard was een goed mens. Hij was 
gelukkig in het huis waar hij geboren en 
getogen is en waar hij samen met Gerard en 
zijn vrouw en hun twee jongens Henk en 
Hans leefde.In dit huis heeft hij zijn leven 
van 79 jaar met zijn licht en zijn donker be· 
leefd. Hij kende zijn buurt, hij kende elk 
hoekje van het land en de tuin. die hij ver
zorgde en zijn trouwe herder waakte over 
hem en was zijn grote vriend. 

Hij beleefde zijn geloof in God. de Vader 
van alle mensen en Jezus Christus in de H. 
Mis. die hij als een krachtbron voor zijn le
ven van elke dag beschouwde en probeerde 
te beleven. Zo had hij z11n vaste plaatje in 
de kerk en in hu is. 1 neens 1s deze plaats leeg. 
" Als een dief in de nacht" kwam de dood 
en zoals hij zelf weleens zei " Ik hoop niet 
lang ziek te zijn," zo kwam het einde en 
maakte hij zijn laatste reis naar het hu is van 
Zijn Vader, waar ruimte is voor velen ". 
Heer waak als een Herder over hem, over 
zijn gezin. dat nu achterblijft en hem ver
zorgde tot zijn laatste dag. 
Met zi1n vrouw en zijn broer Herman moge 
hiJ nu rusten in vrede. 

Voor de vele bli1ken van belangstelling na 
het plotseling overlijden van onze dierbare 
broer, zwager en oom, betuigen wiJ u onze 
oprechte dank. 

Hengelo (0). september 1980. 
Vossenbeldweg 110. 

Fam. Winter 


