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Dankbaar denken wij terug aan 

GEZIENA JAPINK 
weduwe van BERNARD US JOHANNES ENSINK 

Zij werd op 22 juli 1894 in Lonneker geboren. Z ij 

over leed op 19 oktober 1985 rustig en kalm, na 
gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, 
in het St. El isabeth Verpleegtehuis te Delden . 
Op 23 oktober waren wij, met haar in ons midden, 

samen in de Paus Joanneskerk om onze God te 
danken voor haar leven en legden haar daarna te 
ruste bij vader op het r. k. kerkhof te Hengelo ov . 

Moeder was een zeer gelovige vrouw. Ze was vol 

Godsvertrouwen en had een grote devotie tot 
Maria. Het Rozenkransgebed was voor haar nog 
een dage lijkse bezigheid en al t ijd brandde er een 
l ichtje bij Maria's beeld . 
Haar hele leven stond in het teken van het d ienst
baar zij n en van het in vol vertrouwen meeleven 

met het we l en wee van haar dierbare kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 
Na het over lijden van vader heeft ze nog ve le 
liefdevo l le jaren in goede harmonie met haar 
kinderen doorgebracht. Haar moederlijke zorg 
heeft tot het laatste toe een belangrijke rol voor 
haar en voor ons gespeeld. Door haar ziekte 
moest ze de laatste maanden worden verzorgd 
in het St. El isabeth Verpleegtehuis in Delden. 
Ook hier was ze omringd door velen, die met 
haar meeleefden. 

Geheel voorbereid is ze gestorven. ,,Ik ben er 
klaar voor" , zei ze dikwij ls. In de stilte van de 
nacht heeft ze de grote stap naar de overkènt 
van de dood gezet. Een groot geheim, waar we 
met ons mensenverstand niet bij kunnen . Maar 
we weten dat ze goed terecht is gekomen. 
Bevrijd van pijn en onmacht, moge ze nu voor 
altijd geborgen zijn in Gods licht en v rede. En 
moge ze van daaruit nu onze voorspreekster zijn , 

om dit verlies te kunnen dragen. 

Moeder , bedankt voor al je goedheid en zorg. 

Oma, je was lief voor ons. We vergeten je nooit. 

Voor uw blijk van deelneming, betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze zorgzame 
moeder, groot- en overgrootmoeder, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Hengelo ov , oktober 1985 
Landmansweg 120 

Fam . Ensink 


