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Gedenk in uw gebed en bcwa:lr in uw 

herinnering 

Johannes Gerardus Alberink 
echtgenoot van 

Johanna Regina Ellenbroek 
eerder gehuwd geweest met 

Grada Wargers 

Hij werd geboren op 27 december 1905 m 
laurop en overleed. voorzien van her Sacra
ment der Zieken in het r k. ziel.enhuis te 
Oldenzaal op 16 juli 1991. Na de Eucharis
tieviering in de Sr. Nicolaa~kerk. hebben 
wiJ hem op 20 juli d.a .\. re ru~te gelegd op 

het parochiële kerkhof in Denekamp. 

Een vruchtbaar en arbeidLaam leven Is ren 
einde gegaan. 
Na aan\ankeliJk op de boerderij te hebben 
gewerkt ging hti werken in de textiel in 
Nordhorn. 
Hij trouwde in 1939 en dit huwelijk werd 
gezegend met vüf kinderen. 
Het was een zware ~lag voor hem toen 
z[jn vrouw na negen huweliJkSjaren stierf. 
Met behulp van de familie wist hij ZiJn ge
zin draaiende te houden. tot In januari een 
andere hulp in deze nood~ituatie uitkomst 
bood. 

In de zorg voor de kinderen zijn beiden 
naar elkaar toegegroeid en getrouwd in '50 
Uit dit huweliJk is nog een zoon qeboren 
Jarenlang heeft hiJ in de textiel gewerkt biJ 
Nino en na de oorlog biJ Menko in 
Enschede. 
Enkele jaren voor zijn pensioen openbaarde 
zich Z!Jn ziekte met de bloedvaten. 
Na zün pensionering heeft hiJ Jaren ge
woond aan de lazonderstraat, waar de tuin 
hem vele uren van afleiding betorgde. 
Ook maakte hij zich voor de gemeenschap 
dienstbaar als drager bU de uitvaart. 
De laatste jaren van zijn leven Wt'ldcn ver
zwaard door een ongeneesl!jkc Liekre Door 
de goede verzorging van moeder hebben 
ze samen in een bejaardenhuisje aan de 
Veldkampsweg nog een aantal mooie jaren 
gehad, tordat de Heer hem tot Z1ch riep. 
Een goed gelovig man is van ons heenge
gaan; zijn leven en werken zullen alt!)d 
een voorbeeld voor ons blijven. 
Je Jtotl iJ leeg 
het koJt moeite aiJ we kijken 
htt geeft zo'tz leegft . . . 

Voor de blijken van medeleven, die U hebt betoond 
tijdens zijn ziekte en na her overlijden van mijn lieve 
man. onze zorgzame vader en opa, betuigen WIJ U 
onze oprechte dank. 

J, R. Alberink - Ellenbroe~ 
1\inderen en kleinkinderen 


