
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Engelbertha Maria Gervink 

Al op 11 mei 1968 was haar man overleden 
Franciscus Gerardus Benneker 

Zij werd op 20 oktober 1909 in Losser 
geboren. Na een korte ziekenhuis opname 
werd zij op de avond van haar verjaardag 

- 20 oktober 1998 - gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving. 

In de nacht er op volgend is ze overleden. 
Na de Uitvaartviering in de parochiekerk 

van de H. Maria Geboorte, hebben wij haar 
te rusten gelegd in het graf bij haar man. 

Drie jaar geleden heeft ze haar huis aan de 
Aalsgaardenstraat vaarwel moeten zeggen 
om haar intrek te nemen in St. Maartens 
Stede. Haar gezondheid was minder gewor
den. Graag zou ze deelnemen aan de aktivi
teiten van de pastoraatsdagen in het huis. 
Terug van een huifkartocht kwam ze bijna 
ten val. Ze moest in het ziekenhuis opgeno
men worden; daar volgde de ene complica
tie de ander op, en terwijl ze er in haar 

laatste uren nog van droomde om het vol
gend jaar 90 jaar te worden, over1eed ze in 
alle rust. 
Wij zijn haar samen veel dank verschuldigd. 
Moeder was een vrouw die vroeg alleen 
stond; je merkte daar niet veel van omdat ze 
er niet van hield op de voorgrond te staan. 
Ze was zeer bescheiden en vond bijna alles 
goed. 
In haar goede dagen vond ze ook veel ple
zier in het koor voor ouderen en het werk 
buiten de deur dat ze heel lang heeft gedaan 
gaf haar ook veel afleiding. 
In alle eenvoud heeft ze, zeker nu wij 
afscheid moeten nemen, veel indruk 
gemaakt op ons. Haar goede voorbeeld wil
len wij onder elkaar levend houden. Dat 
heeft ze verdiend. 
Als gelovige mensen moeten wij haar nu uit 
handen geven en neer1eggen in de handen 
van God, die nu voor haar zal zorgen. Zij 
moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en begrafenis zijn wij zeer 
dankbaar. 

Haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


