
Dankbaar gedenken we 

EUPHEMIA ROSA ENGELS 
echtgenote van 

JOHAN FRIEDRICH HEUPINK 

Ze werd geboren te Enschede. 29 au
gustus 1909. Ze overleed er. 75 jaar 
oud en voorzien van hei Sacrament 

van de ziekenzalving op 28 lebruari 
1985. De uitvaartmis was op 5 maart in 
de St. Jozefkerk te Enschede. waarna 

de crematieplechtigheid volgde 
te Usselo. 

Ze was goedig. Dat is het eerste wat 
je van haar zegt. terugkijkend op haar 
75-jarig leven. In die goedheid en zorg 
mocht allereerst haar man delen. met 
wie ze bijna 50 jaar getrouwd is ge
weest. En haar kinderen. die ze. sa
men met haar man, een fijne jeugd 
heeft gegven: ze was alles voor hen. 
Later kwamen daar de vijf kleinkinde
ren bij. Elke Zondagmorgen was het 
familiareunie in de Hyacintstraat 39. 
Haar leven is wel door ziekte gete
tekend. vooral de laatste 10 jaar. 
Maar nooit heeft ze geklaagd. alt ijd 
was ze geduldig. Ondanks de beper-

kingen die haar ziek-zijn haar oplegde 
wist ze van het leven te genieten. 
Door eens uit te gaan. door s-avonds 
'n kaartje te leggen. door de wekelijk
se kontakten in het vrouwenkransje. 
Totdat ze meer verzorgrng nodig had, 
die ze de laatste drie jaar kreeg in 't 
.. Bruggerbosch". - Daar is ze in vrede 
met haar Heer gestorven. - We mogen 
er zeker van zijn dat ze nu het goede. 
gelukkige leven van God zelf is bin
nengegaan. Daar wacht ze op ons en 
bidt ze voor ons. We wi llen haar dank
baar in herinnering houden en hoog
houden wat voor haar waardevol was 
in het leven. 
ONZE VADER WEES GEGROET 

Van harte danken we allen die hebben 
meegeleefd tijdens haar ziekte en hun 
deelneming hebben betuigd na haar 
overlijden en bij de uitvaart. Dat was 
voor ons een hele troost. 

J. F. Heupink 
Gerrit en Finy 
Theo en lneke 
Elly en Henk 
en kleinkinderen 

Enschede, 5 maart 1985 


