
In dankbare herinnering aan 

t Johanna Aleida Engeibertink 

weduwe van 

JOHANNES ALBERTUS IJLAND 

Zij is geboren op 8 augustus 1908 te Dene· 
kamp. Na voorzien te zijn van het Sacrament 
der Zieken is zij op 30 augustus 1994 na een 
kortstondige ziekte overleden in het zieken· 
huis te Oldenzaal. Op 3 september heeft haar 
uitvaart en begrafenis plaats gevonden in 
Beuningen. 

Zij begon in 1929 nog jong. samen met vader 
aan het stichten van hun gezin. 
Haar gezin, waarin ze samen moeilijke tij · 
den. maar ook mooie tijden vol inzet en en· 
thousiasme beleefden. Eind 1950 stond moe· 
der er plotseling alleen voor. Wat ze samen 
begonnen waren moest ze aUeen afmaken. 
Moeder was een sterke vrouw, die altijd weer 
een lichtpuntje zag wanneer het om haar 
heen donker werd, bij ziekte of tegenslag. 
Op een wijze en verstandige manier leidde ze 
ons kinderen, ook gesteund door haar kinde· 
ren tot. de volwassenheid waarop we op eigen 
benen konden staan. Het thuiskomen was 
telkens weer hartelijk en zeer plezierig. Ze 
was vol belangstelling ook naar haar klein· 
en achterkleinkinderen. 

Toen ze weer tijd voor haarzelf ging krijgen 
haalde ze de kontakten met haar zussen en 
schoonzussen, familie en vrienden weer stevi· 
ger aan. 
Zij was gezien, om haar hartelijkheid, haar 
humor, haar eenvoud en haar natuurlijke 
wijsheid. Zij werd gezien als een voorbeeld. 
Moeder genoot van het leven en ze was dank· 
baar zoals het haar was gegeven. 
Haar kracht putte ze uit haar geloof en ze 
vertrouwde op de voorspraak van Maria. De 
dag sloot ze af met het Avondgebed. 
Lieve moeder, wij zijn je dankbaar voor aUes 
wat we samen meemaakten. Je bent onze 
moeder. We zijn trots op je. 
Lieve oma, bedankt voor alle pleziertjes, de 
fietstochten en niet te vergeten je mooie ver· 
jaardagen op de boerderij. 
Samen bidden we nu voor jou het Avondge· 
bed, waarbij we zeggen: ,.Moeder en Oma. zie 
naar ons om, maar geniet van hetgeen je nu 
is gegeven··. 
\-\' ij zullen je niet vergeten. 
Je kinderen. klein· en achterkleinkinderen. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze lieve moeder. schoon· 
moeder en oma, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Familie IJiand. 

Beuningen, 3 september. 


