
t 
Gedenk in uw gebed 

JOHANNA GEERTRUIDA PETRONELLA 

KOK 

weduwe van 

Bernardus Johannes Marinus Engelbertink 

Z ij werd geboren te Losser op 15 jul i 1907. 
Voorzien van de Sacram enten der Zieken 
overleed zij op 17 mei 1982 te O ldenzaal. 
Na de vier ing van de Eucharist ie in haar pa
rochiekerk van de H. Drieëenheid te Olden
zaa l , werd z ij begraven op het kerkhof al
daar op 21 mei d.a.v. 

Voor ons was z ij moeder en oma. Z ij hoorde 
bij ons leven. Haar stem, haar lach, heel haar 
aanwezigheid was venzelfsprekend. 
1 n ons hart verdiende zij ook een grote 
p laats, want al heel jong was z ij weduwe. En 
zonder de sociale voorzieningen, die onze 
tijd kent, w ist z ij ons gezin groot te brengen. 
Naarmate wij ouder werden beseften wij dit 
beter. De offers, die z ij voor ons gebracht 
heeft, zouden wij aan haar nooit kunnen 
vergoeden.Het voorbeeld, dat zij hierdoor 
voor ons is geweest, dragen w ij onuitwisbaar 
in ons hart mee. En we zijn ook dankbaar 
voor de laatste jaren van haar leven . Wonend 

te midden van haar kinderen en k leinkinde
ren, waren deze jaren goed en f ijn voor haar. 
Een moederdag en een verjaardag beleefde 
zij als waardering en bekroning. Haar mense
lijke inzet was niet vergeefs. 
Haar gezondheid waarschuwde ons niet voor 
haar levenseinde. Zij moest plotseling naar 
het ziekenhuis en haar dood is ons zodanig 
overvallen dat we ons allen maar kunnen 
troosten aan de gedachte, dat God haar voor 
lijden heeft willen sparen. Hij, die haar uit 
ons aardse leven heeft weggeroepen, za l haar 
nu met zij n Heerlijkheid omringen. 

Heer onze God, 
U hebt ons gezegend 

met deze moeder en oma. 
Ook al is zij gestorven, 
toch in onze gezinnen 

blijven leven. 
Maar meer nog bent U het, 

die haar het eeuwig leven schenkt 
en haar opneemt in Uw nabijheid. 

Amen. 

Voor uw bli j ken van meeleven tijdens de uit
vaart van onze lieve moeder en oma zeggen 
wij u onze oprechte dank . 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


