
1." d erbare herinnering aan 

JOHANNES ENGELSERTINK 
echtgenoot van 

OEZIENA MARIA LUKENS 

eerder van 

lOiiANNA MARIA LOMAN 

H j werd geboren te Denekamp 12 december 1915. 
Vovzeen ... an het socr:~rnv11t der zieken overleed htJ Ie 
De· et·li!mri 6 jal"'ulrl 1932. Ald.3ar w~rd hiJ 11 ,anueri 

d.a v be~ even 1n het parochieel kerkhof. 

In de dotjon dal WIJ nog maar nel de overgang van 
het oude naar lutt nieuwe jaar vieràen, was dl'ar 
plo1se g 'VOOr Ol,.zo geliefde m;)n en v~der I-lAt mo~ 
m~d om van het aerdse en 'ijdelijke bestaan ov&r te 
gaan naar het he."e ~o en e~ ... wige leven H"t hoell 
ons alle,.. d1e~ ge.-aakt o~ zo onoverwac"ts afscheid to 
moeten nemen •"' het valt moei!:Jk te vdwtrke". Er 
is een 'ego plaa!s ,, ons gezr11s- en famd1eleven 
gekomen, waaran ht mot 11, har1eltJic.e penoonltjlthetd 
zo'n grote be~eken•s had. 
Toctt es e~ ntel al et ... rraar droefhe1d, maar er es óólr. 
de w, ,...e h~ " r "9 eon een f•Jne en o;>rechte mens 
d1e z et- «el zlltt lr.rachf en overgave '\Zette v or ZIJI'l 
vro1..w en qr:;,le goz•n l•J~"' vele falenfen heeft t- 1 me~ 
har~ en z rebrL.kl om er ar~eren mee •e >~e•r Jken, 
en daM ZJ

1 en w1, he~ altiJd danKbaar voor bl1ven, 
daarom ook bi•Jft h1J een ruirne pleats in ons harl en 
leven hou:-ien, tten herinnering die nooit sterlt. 0dl 
moge on' lot t1oost ~ijn én ook het gelovige be,ef 
dat hij nu Thuis is voorgoed b:j God. HiJ leefde llll• 

mets vanu1t een rofs'Va$t geloof, zoals de Twenhe eik 
z ''h vest fundeert 11 goede grond. God heelt hem 
n•e' onvoorbeutîd aangetroffen, want .ZIJn trouw • .," 
God en Kerk waren een lweede na'uur b·J hem, hot 
sterven w .... daarom voor •,e..." dan wel het eendo Vll'l 

aards. teven, maar tegelijk de open :ng el'\ d:Jorgo~"9 

naar dat .... :euwe leven, opgef'Omen in het licht van 
God en Zc1n leven, OI'\S aller eind bestemming. Want 
WIJ z,Jn gesc~apen naar Z•Jn beeld en gei,Jitenis, en 
dat ke:nt alleen maar Vrede en vc1.-.,ao~t ç;elu~. Dat 
moge OOS OOk fot hoost IIJO' Q"Le lieve man en 
~ader tleeft ZlJn aardse taak hou"" 'lf'olbrachl eo ~Ttag 
nu als 'rouwe d•enaar de Heer ontmoeten en 1n Hem 
opgae:1. 

MiJne geliefden~ m!JO lieYe vrouw en kinderen, fami
t,efeden en vr· enden Ik ql!l Jullt~ nu -verfllfen, m"a.r 
hel is geen afsct,.eud "oor ee~.owig Aön de overzijdé 
van het graf wacht nl(lU'N leven, dc3:1H Lullen wij el· 
kaar eens weerzien Weest bedankt voor ai Ie weder
l•efde, Vi)üdwel, en moge het vertrouwen in God 
j\.dlie tot sterkte en troost ZIJn. 

Moeder Maria, breng O!"'te lu.we man en vader naar 
het eeuw19 Leven in Gods hemel. 

Voor Uw deelneming ondervonden na het over I jden 

van m jn beminde echtgenoot en orze .zorgBme vader, 

behuwdvader en opa, belu•gen WIJ U onze oprechte 
dank. 

Denekomp, januari 1982 

Eekmanweg 15. 

Fomolie Engelberlin;. 

J. Bent'l~ker - 1tosler - Denekamt. 


