
om je heengaan treuren w1ï 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Dankbare herinnering aan 

Aleida Johanna Asma 

echtgenote van 
Johannes Hermannus Engelbertink 

Ze werd geboren op 7 september 1916 te 
Losser en is plotseling thuis overleden op 
19 november 1991 te Rossum. 
Op 23 november 1991 hebben we biddend 
afscheid van haar genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Plechelmus te Rossum. Daarna hebben 
we haar te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof, 
aldaar. 

Moeder was een lieve en zorgzame vrouw 
die zichzelf helemaal wegcijferde voor haar 
man, kinderen en kleinkinderen. 
Daarin vond zij haar levensgeluk. Ook had 
ze veel belangstelling voor de mensen uit 
haar omgeving en zelfs ver weg, want dage
lijks volgde ze met veel interesse het nieuws 
op de televisie van het wel en wee van de 
mensen in de wereld. 
Het verlies van haar zoon door verdrinkings
dood, en die ze nooit meer heeft terugge
zien, was voor haar een groot verdriet, dat 

ze moeilijk heeft kunnen verwerken. Er was 
geen mogelijkheid om afscheid te kunnen 
nemen. Toen de laatste paar jaar door ziekte 
haar krachten verminderden en ze niet meer 
kon werken in de tuin of handwerken, was 
ook dit moeilijk te aanvaarden voor haar. Ze 
was dan innerlijk vaak onrustig omdat ze aan 
anderen moest overlaten wat ze zelf nog 
graag wilde doen. 
Gelukkig had ze veel steun aan haar schoon
dochter, waar ze heel dankbaar voor was. 
Moeder, je laat een grote lege plaats achter 
in ons gezin, maar weet dat wij allen; vader, 
kinderen en kleinkinderen elkaar blijvend 
zullen steunen en gelovend voort zullen gaan 
op onze tocht door het leven. 
Wij blijven met moeder verbonden in de liefde 
waarin we bij elkaar waren en wij zullen haar 
gedenken in ons gebed. 
Moge zij nu rusten in vrede. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze fijne moeder en 
oma, onze oprechte dank. 

J.H. Engelbertink 
Kinderen en kleinkinderen 


