
In gelovige en dankbare l1erim1ering 
aan 

Augustinus \'an Engelen 
echtgenoot van 

Doetje Dora Miehielsen 

Hij werd g~l>oren re Apeldoorn op 20 aug. 1927 
en overleed, gesterkt door het Sacrament van 
de Zieken te Deventer op 21 mei 19~8. In gelooi 
aan de glorie1·olle 1 errijten1~ hebben wij hem 
op 24 met d.a.v. ter rusre gelt'gd op her r.k. 

kerkhof aan de Ceintuurbaan te De1 enter. 

Gods beslissingen zijn ondoorjlrondelijk ; Zijn 
wegen onnaspeurlijk. Te vroe~:ti.Jdi~:. menselijk 
gesproken, is hij na een langduri~te 1iekre van 
ons heengegaan. Hij wilde zo ..:raag nog leven; 
tor het eande toe heeft hij er m geloofd. dar 
hij !toch •nog zou gene1en ; h11 heeft op een 
wonder gehoopt ; her was het zo menselijk ,·er
tet van ZIJn liefde voor hen die hem zo dier
baar waren. 

Vóór alles leefde hij voor 1ijn ge21n, voor mama, 
de kinderen en de kleinkinderen. die lnooir uit 
1ijn liedachten waren, zoals ook de oudste zoon 
Augus. tengevolge van een ongeluk om 't leven 
gekomen, in 1968, altijd in on1e gedachten was. 

Maar hij 11 as ook een goede mens voor ieder 
d1e hij ootmOelie in het lel'en ; als vanzelfspre 
hnd maakte hij l'ele l'rienden ; hij was een 
mens om van re houden : hij omringde alles en 
uilen om hen heen met oprechte belangstelling, 
en altijd bereid anderen te he lpen. Hij was ge
lukkig en hij maakte J:Ciukkig, ons en vele an
deren. Diep getroffen en dankbaar gestemd was 
hij door bet spontaan gebaar van zeer 1elen van 
o1·eral vandaan, om elke behandeling mo~otelijk 
te maken; dirgebaar heeft zijn le1'en verlengd, 
zvn hoop op genezing en le1 en tot het einde 
toe bewaard en versterkt, tordar hij de dood 
kon aanvaarden ; "niet mijn wil, maar Uw wil 
geschiede". 

Ueve mama en kinderen, ik weet hoe1eer jullie 
miJ zullen missen. mama vooral. Blijft een steun 
100r elkaar en helpt elkaar l'erder te leven in 
geloof en verrrouwen, 111 uede en goedheid, 
Dank ,·oor jullie liefde en genegenheid. Dank 
aan allen, die zo goed mv waren. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Onze Vader Weeg Gegroet. 


