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Hij werd geboren te Losser op 10 decem
ber 1900. Op 4 februari 1982 is hij voor
zien van het Sacrament der Zieken over
leden in het verzorgingstehuis "De Molen
kamp" te Oldenzaal. Op 9 februari hebben 
wij hem, na de gezongen Eucharistie
viering in de kerk van de H. Drieëenheid 
op de Algemene Begraafplaats te Olden
zaal begraven. 

In Johannes Engeibertink is een trouw en 
arbeidzaam mens van ons heengegaan. 
Samen met zijn vrouw heeft hij nog enkele 
jaren mogen genieten van de rust en de 
goede verzorging in "De Molenkamp" . Hij 
voelde zich daar thuis en had zo graag 
nog wat langer bij zijn · geliefde vrouw 
willen blijven. Maar een kwaadaardige 
ziekte ondermijnde de gezondheid van 
deze vitale en levenslustige man en heeft 
hem tenslotte neergeveld. 
Hij heeft er aanvankelijk moeite mee ge
had om dit te aanvaarden. Zoals Christus 
in de Hof van Olijven - heeft hij er voor 
moeten worstelen om zich in het onver
mijdel ijke te schikken en om te kunnen 
zeggen: "Vader, niet mijn wil maar Uw 
wil geschiede". 

Na de ziekenzalving die hij bij volle be- • 
wustzijn ontving. is hij rustig geworden 
en zag hij verlangend uit naar het einde 
van zijn moeizaam geworden leven. Hij 
had de strijd opgegeven en was klaar om 
voor God te verschijnen. 
Johannes Engeibertink was een goed mens. 
Daarom hield hij zo van de natuur en 
kon hij er 's morgens vroeg al leen op 
uittrekken om te luisteren naar de zang 
van de vogels. Hij was ook een goed 
christen. Daarom zou hij nooit kwaad
spreken of roddelen over zijn mede
mensen. Hij was een zorgzame man voor 
zijn vrouw en een goede vader voor zijn 
kinderen. 
Nu hij van ons is heengegaan gedenken 
wij hem in ons gebed en bidden: 
"Heer geef hem de eeuwige rust. 
En het eeuwige licht verlichte hem". 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van Johannes Engei
bertink betuigen wij u onze hartelijke dank. 
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