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"Kom binnen in de vreugde van uw Heer." 

, (Mt. 25,23) 

Hermine Engelbertink-Huis in 't Veld 
sinds 29 december 1969 gehuwd met 

Gerard Engelbertink 

moeder van Linda en Wilco 

Ze werd geboren in Berghuizen (Gemeente Losser) 
op 25 februari 1945. Thuis aan de Mariastraat te 
Oldenzaal is ze onverwacht overleden op 29 okto
ber 1996. Op 1 november, de dag van Allerheil igen, 
hebben we haar dankbaar herdacht ti jdens de 
Uitvaartmis in de Mariakerk en tijdens de afscheids
dienst in het crematorium te Usselo. 

Hermine groeide op in een gezin van 7 kinderen, 
eerst aan de Lossersestraat, daarna aan de Maria
straat. Ze bleef daar wonen dichtbij moeder, toen 
ze trouwde met Gerard; ze hebben al die jaren veel 
voor elkaar betekend. Als een bezorgde en biddende 
moeder zette ze zich in voor haar 2 kinderen, die ze 
bleef begeleiden op hun levensweg. Daarbij was ze 
intens betroken bij haar moeder, haar oma, bij Tante 
Sien. 
Ze bezat een zwakke gezondheid, ze leefde rustig 

en kon zich niet zo gemakkelijk uiten. Maar graag 
ontving ze de mensen thuis en stond voor iedereen 
klaar; trouw bleef ze aan haar taak als Zonnebloem
bezoekster, terwijl ze ook de Mariaparochie hielp 
bij het samenstellen van de Kerst- en Paasmandjes 
voor de zieken en gehandicapten. 
Hermine leefde vanuit haar sterk geloof, vertrouwd 
met haar persoonlijk gebed en met het bidden thuis 
en in het kerkgebouw. Ze hield van een ingetogen 
Misviering op zondagmorgen, maar ook van haar 
vaste plekje bij het Mariabeeld in de dagkapel door 
de week. Ze was een overtuigende Mariavereerster. 
Plotseling ging ze van ons heen. Ze laat een grote 
leegte achter. Mogen we ons gesteund weten in 
hetzelfde geloof: in de God van haar, maar ook van 
ons leven. 

Mama, je bent van ons heengegaan. 
Je blijft altijd bij ons in het hart. 

Uw medeleven in deze dagen van intens verdriet 
was voor ons een grote troost. We zijn u daarvoor 
dankbaar. 

Gerard 
Linda en Peter 
Wilco 
Mammie 


