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'n Fijne en dankbare herinnenng aan 

TRUUS ENGELSERTINK 

echtgenote van 

ANTOON SCHASFOORT 
Z1j werd geboren op 9 april1921 in de gemeente Losser. 
Voor ons allen is Zlj nog VrlJ onv9!Wacht thuis m de 
T ulp61Taat te Oldenzaal, overleden. 
Aan haar bed hebben wij voor haar gebeden om vrede 
en rust bfj God en wij hebben onze wensen vorm 
gegeven door haar te tekenen met H. Olie. Na een 
Eucharistieviering in de Drieêenhet<lskerk, haar 
parochiekerk. hebben wij haar begeleid naar het 
crematorium in Usselo. 

Een lieve vrouw, een goede moeder en een fijne oma is 
veel te vroeg van ons heengegaan. ZiJ had graag nog zo 
lang bij ons wl1:en blijven. Zoa!s ze was, zo heeft z~ ook 
haar ZJek-ZIJn gedragen: een zekere geloVlge berusting, 
maar ook met haar etgen opgewekthetd, haar humor, en 
al ging het steeds moeilijker, toch proberen 1ets te 
vertellen. 
Als je bijna 40 jaar getrouwd geweest bent -en wij wilden 
dat graag op 26 oktober 1n !<fe1ne kring wat vieren-, dan 
heb J9 veelte vertellen. 

Praten over haar kinderen en kleinkinderen deed ZJÏ erg 

~:t:Nde ook vanu1t haar stoel aan het raam alles nog een 
bee~e regelen. ZIJ was altijd vol zorg, samen met vader, 
voor allen, die een plaatsje hadden in haar hart en dat 
waren er velen. 
Want moeder was een hartelijke en zorgzame vrouw. 
Niets was haar te veel 
Z~ heeft de laatste maanden veeltegenslagen moelen 
verwerken. Haast een bovenmenseliJk karwei. Maar zij 
w1st z1ch gesteund door haar man, door Henk, Coby, 
André en oe kleinkinderen. 
Kleine, gezellige pagenJtjes, het knuffelen en mee gaan 
om boodschappen te doen: het g1ng allemaal door. 
Met Helde hebben wij haar verzorgd, juist omdat zij een 
en all1efde was voor ons. 
Wij ZIJn haar dankbaarvoor alles wat ZIJ voor ons gedaan 
heeft en daarom zullen wij haar van harte in onze 
hennnenng houden. 
WIJ vragen God om moeder te belonen voor haar zorgen 
voor ons. 

W1j ZIJn U erg erkentelijk voor uw meeleven bij de ziekte 
en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en 
oma. 

A Schasloort 
Henken Coby 

André 
en kleinkinderen. 


