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Ter herinnering aan mijn dierbare vrouw 

en onze lieve mama 

Annie Oude Engb erink-Zander ink 
echtgenote van 

Johan Oude Engberink. 

Annie werd geboren op 12 september 1952 
te Agelo. Door een ongeval plotseling uit 
ons midden weggenomen en overleden op 
9 oktober 1989, na voorzien te zijn van 
de H. Sacramenten der Zieken, in net 
ziekenhuis te Enschede, 
De gezongen uitvaartmis vond plaats op 
13 oktober 1989 in de kerk van St. Jozef 
te Noord ·Deurningen. 
Wij hebben haar ter ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof aldaar. 

Verslagen, wocrdeloos en verbijsterd zijn 
wij door het nooolottig ongeval dat ons 
overkwam en waarbij mijn vrouw en onze 
mama van ons werd weggenomen. 
Wat waren wij samen in ons gezin ge
lukkig. Jouw lieve zorg voor ons was er 
alt1Jd. Je man, Johan · je kinderen Randy, 
Nicky en Emmy, zij waren heel je vreug
de. Voor hen maakte je alles mooi en 
goed. 

Wat zullen we je missen. 
Midden in de voorbereiding voor onze 
eerste vakantie ... , . roept God jou bij 
zien. 
Hoe zullen we dit grote verlies kunnen 
verwe rken ? Jij Annie, kwam altijd bij 
je Ge loof uit. Je wist liefde, hartelijkheid 
en gezelligheid te delen met anderen. 
Daar beleefde je veel vreugde aan. Dat 
zullen we nooit vergeten. 
In alles kwam naar voren je ijver voor 
vroomheid en liefde in het gezin en daar
buiten. 
Je bent jouw levensweg gegaan Annie, in 
goede en kwade dagen. 
We danken je voor de manier waarop jij 
vrouw en mama was. 
Het kan niet anders of je mag nu regel
recht in het grote eeuwige licht binnen
gaan. 
Lieve Annie, blijf ons zorgend nabij - je 
man en kinderen, die je nog zo nodig 
hadden. Je vader en moeder die veel zorg 
van je mochten ondervinden. 
Rust in Vrede bij de Heer. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven 
en steun. 


