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In dankbare herinnering aan 

Geziena Maria Lukens 

sinds 6 januari 1982 weduwe van 

Johannes Engelbertink 

Zij werd geboren op 26 maart 1919. Na het ont
vangen van het Heilig Sacrament der Zieken 
overleed zij in het Medisch Spectrum Twente te 
Enschede op 13 juli 1999. 
We hadden haar 16 juli voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucharistie 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we 
haar te rusten hebben gelegd op het parochie
kerkhof aldaar. 

Wie moeder heeft gekend zal zich haar herin
neren als een eenvoudig iemand die niet op de 
voorgrond wilde staan. 
Ze hield van mensen om haar heen en van 
gezelligheid. iedereen werd altijd har.telijk ont
vangen aan de Eekmanweg. 
Je mocht niet weg alvorens een kop koffie te 
hebben gedronken. 
Ze leefde mee met het werk op de boerderij en 
haar grote gezin. Ook had ze steeds alle aan
dacht voor haar 33 kleinkinderen die in haar 

een lieve oma zullen missen. Geen verjaardag 
van hen sloeg ze over. 
Dankbaar zijn we dat ze 26 maart j.I. haar 80ste 
verjaardag temidden van ons mocht vieren. 
En zichtbaar trots genoot ze die morgen tijdens 
het ontbijt samen met haar 16 kinderen. 
Veel verdriet had ze na het overlijden van vader 
maar ook toen kwam haar gezin op de eerste 
plaats. Ze zei toen: "Ik moet met jullie verder· . 
Ze putte veel kracht uit haar geloof. Moeder was 
een diepgelovi9e vrouw met een bijzondere ver
ering voor Maria. 
Jaarlijks bracht ze een bezoek aan Kevelaer en 
heelt ze enkele jaren geleden genoten van een 
reis naar Lourdes. 
Vele kaarsjes heelt ze voor haar dierbaren 
opgestoken en herdacht hen in gebed tijdens 
ziekte, operatie of tijdens een examen. 
Zwaar viel het haar toen ze om gezondheidsre
denen de kerk niet meer kon bezoeken. 
Getrouw luisterde ze via de kerkradio. 
De laatste maanden waren niet gemakkelijk 
voor haar. Geduldig droe9. zij haar ziekte en 
wilde ze niemand tot last zijn. 
Wij danken haar voor al het goeds wat ze voor 
ons heeft gedaan en hopen dat ze de eeuwige 
rust gevonden heeft bij God. 

Wij danken u hartelijk voor uw meeleven en uw gebed 
na het overlijden van onze lieve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


