
Ter hennnenng aan 

THEODORUS WILHELMUS ANTONIUS 
ENGELSERTINK 

HiJ werd geboren te Zenderen op 12 augustus 
1903. Op 82-Jarige leeftiJd is hij, gesterkt door 
de Ziekenzalving, overleden op 30 Januari 1986. 
Op 3 februan hebben we hem, na een gezon
gen requiemmis in z1jn parochiekerk, op het pa
rochiekerkhof te Zenderen begraven. 

Oom Theo was een tevreden en rustig mens. In 
de ruim 82 jaren die hij heeft doorgebracht 1n 
Zenderen heeft hij een tevreden en goed leven 
geleld. 
HIJ was zéér gesteld op ZiJn vnjhe1d, wat blijkt u1t 
zijn vnjgezellenleven. HIJ was tevreden met ZiJn 
leefwijze. 
De natuur was hem d1erbaar en de zon was ZiJn 
grootste vriend. Bij ieder zonnestraaltJe was hiJ 
dan ook in Zijn tuin te vinden. waar hij met helde 
in werkte. 
Hij was een mens op zichzelf. HiJ had de ru1mte 
nodig en hij kon zich dan ook onmogelijk voor
stellen dat het leven 1n een bejaardentehuis 
goed voor hem zou kunnen z1jn. Hij besefte dat 
h1j z1ch n1et zou kunnen aanpassen aan de re 
gels van een tehuis. Ook toen het e1genlijk niet 

meer verantwoord was om nog zelfstandig te 
blijven wonen, kon niemand hem overtulgen dat 
hij ongelijk had om in zijn huis te blijven wonen. 
Hij was een gezond levend mens. Toch is hem 
het ziek-zijn niet bespaard gebleven. Heel be
wust en zonder angst heeft hij zich op de dood 
voorbereid. 
Hij was zich bewust van zijn ongeneselijke ziek· 
te. H1j heeft zich erbij neergelegd en hij ver
trouwde op God dat hij niet lang hoefde te lij 
den. H1j hoopte dat Onze Lieve Heer hem zo 
snel mogelijk zou halen. 
De laatste maanden werd hiJ dag en nacht door 
goede en liefdevolle zorgen omnngd. HIJ sliert 
vrij plotseling. In zijn e1gen huis. ZiJn grootste 
wens is daarmee 1n vervulling gegaan. 
Wij zullen hem missen. 

Voor uw medeleven met de ziekte en het overlijden 
van onze "Oom Theo" zeggen wij u heel hartelijk 
dank. 

Familie en buren van Theo Engelbartink 


