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Dankbaar denken wij terug aan 

Sernardus Johannes Engeibertink 

sinds 1984 weduwnaar van 
Aleida Josephlna ter Beek 

Hij werd geboren op 4 februari 1905 te Losser. 
Gesterkt door het H Sacrament van de 

Ziekenzalving is hij van ons heengegaan op 
3 juli 1998. Na de Eucharistievienng in de 
parochiekerk van de H. Maria Geboorte te 

Losser, hebben wij hem bij moeder 
te ruste gelegd. 

Sneller dan wij hadden verwacht is de dood 
over hem gekomen en dat doet ons verdriet. 
Wij wisten uiteraard dat vader hoog bejaard 
was maar we hadden hem nog zo graag in ons 
midden gehouden. Van de andere kant geloven 
wij dat het zo goed is en dat vader naar een 
beter leven is overgegaan, waar hij nu samen 
met moeder mag delen in Gods eeuwige vreug
de. 

Vader was een man die het leven naar waarde 
wist te schatten, hield van zijn werk bij L. van 
Heek en Zn te Losser en na zijn pensionenng 
kon hij zich uitleven 'in zijn hobby's die door
gaans met techniek te maken hadden. 
Voor moeder was hij de steun en toeverlaat 
vooral tijdens haar ziekte. Hij was blij met het 
leven van alledag, maar kon ook bedroefd zijn 
over het gemis van moeder en voelde zich dan 
eenzaam 
Zijn gevoel voor humor heeft hij echt_er ~.ooit 
verloren, getuige de talrijke moppen die hiJ op 
zijn onnavolgbare wijze kon tappen. . . . 
Nu is vader voorgoed weg uit onze fam1heknng. 
We vinden het jammer, maar meer dan de stil
te en de leegte die hij achterlaat is hij ons nabij 
in de vele goede herinneringen die wij van hem 
hebben. 
Daarom bidden wij: "Heer onze God wij danken 
U dat wiJ zovele jaren deze vader en opa in ons 
midden mochten hebben" 

Voor uw belangstelling en medeleven bedan
ken wij u hartelijk. 

Fam. Engeibertink 


