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In dankbare herinnering aan 

HENRICA EGBERTHA NIEHUIS 
echtgenote van 

Hendrikus Franciscus Oude Engberink. 

Zij werd geboren 30 november 1918 te 
Losser en ove, leed, qesterkr door het Sa
crament van de Zieken. op 25 december 
1973 in het Ziekenhuis te Oldenzaal. Op 
29 decembe_r hebben wij na de viering van 
de Euçharistie haar lichaam re rusre ge 
legd-- np het r.k . kerkhof van Oldenzäal . 

Zij was een goed men,; dat komt in on,e 
herinnering het eerst naar voren als we 
denken aan Ria Niehuis. Zij was 'n yoede 
vrouw en lieve moeder; iemand die vo Jr 
iederet>n wat wilde betekenen en gaarne 
de ander hielp, als ze maar even kon. Zij 
was hd vaste middelpunt voor haar gezin. 
Hadr m<ln en kindPren konden haar eigen
lijk nog niet missen. Ook zelf wilde ze 
daarom weer graag helemaal beter wor
den en zorgen voor haar gezin. 
Daarom is her. voor ons die achterblijven 
niet zo duidelijk, waarom ,ij niet meer 
mocht herstellen van deze ziekte. Ue Heer 
van leven en dood heeft.· ·echter anders 
beschikt en haar bij zich opgenomen na 
een we, kzaam en verdienstelijk leven. 

Ook wij gf'lown niet in de dood , maar 
in het Leven en in de Liefde die sterker 
zijn, Zij leef•, niet alleen in her hart van 
haar man en naar kinderen maar ook op 
een andere wijze die te mak<'n heefr mer 
God en waaro·p zij nu veilig en geborgen 
is in Hem . 

Ht>er God herinner U haar naam , 
die zij v.,n mensen heetr onrv;ingen 
en waarin zij gekend werd 
in onze gemeenschap, 
ook al is ZII gestorven; 
die naam die Gij geschreven hebt 
in de palm van uw hand. 

Voor uw deelneming oridervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden, van mijn 
lieve vrouw en 0112e zorg,ame moeder en 
zuster, betuigen wij U onze hartelijke dank. 

H. F. OUDE ENGBERINK 
EN KINDEREN 
A. NIEHUIS 

OLDENZAAL. december '73 
Lindestraat 25 


