
In liefde en dankbaarheid biUven wU 
verbonden met 

GERHARDUS JOHANNES ENGELSERTINK 
echtgenoot van 

GEZINA MARIA ELDERINK 
HU werd geboren in de gem. Weerselo 31 
dec. 1904. Gesterkt door het Sacrament der 
zieken stierf hU 13 mei 1972 In het zieken
huis te Enschede. In de christel[jke hoop 
op een eeuwig leven vierden wij met z[jn 
vrouw en kinderen b!.i z[jn Uitvaart de 
Eucharistie. gedenkende de dood en de 
verr[jzenis des Heren. Wü hebben het lichaam 
van vader ter ruste gelegd op het r.k kerk 

hof van Oldenzaal op 17 mei 1972. 

Terwijl de christengemeenschap in de 50 
dagen durende Paast[jd na 's Heren Hemel· 
vaart zich in gebed voorbereidde op 't Pink
sterfeest van Gods Geest. werd voor deze 
christemens het Pasen volle werkel[jkheid en 
begon z[jn nieuwe leven bU God 

Geboren in 'n christeltik boerengezin. gin
gen z[Jn vader t'n moeder hem vanaf z[jn 
jeugd voor in het beleven van het geloof 
en in de liefde tot de evenmens. 

Opgevoed met de natuur temidden van de 
dieren was z[jn hofstee en vee hem alles. 
Een gelovig mens. eenvoudig van aard. vol 
zorg voor z[jn vrouw en kinderen. 

Buiten het bedrüf stelde h!.i zUn veelz[jdi
ge gaven in dienst van vele orgdnisaties en 
toonde hU z[jn belangstelling voor alles wat 

het welzijn van de boerenstand betrof. Zwak 
van gezondheid was hU toch altüd opgewekt 
en door z[jn aanwezigheid een grote steun 
voor z[jn vrouw en kinderen. Door de dood 
werd hü niet verrast. Hij heeft haar van verre 
zien komen. Heel gerust kon hü daar over 
praten. omdat hü wist dat hü in Gods han
den was. Alleen kwelde hem z[jn zorg voor 
vrouw en kinderen. 

Vader is gestorven. HU is niet dood. HU 
leeft nu gelukkig bü God. 

Aan die achterblüven heeft God 'n zwaar 
offer gevraagd. Mogen z[j gesterkt worden 
door hun geloof en de kinderen hun moe
der tot troost en steun z[jn. 

Voor Uw bl[jken van deelneming. welke 
wü mochten ontv:mgen bij het overlüden 
van onze lieve man en vader. betuigen w[j 
U onze oprechte dank. 

Famllie Engeibertink 

Lemselo 148. mei 1972. 


