
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



Te r dankba re herinnering a an 

Johannes Gerardus 
Oude Engberink 

echtgenoot van 
ANTONIA GEZINA MEIJER 

Hij werd geboren op 5 mei 1905 
te Rossum en overleed in ' t St. 
Elisabeth ziekenhuis te Almelo 

op 8 maart 1981. 
De plechtige uitvaar t vond 
plaats op 11 maart in de pa
rochiekerk St. Pancratius te 

Tubbergen. 

Binnenkort zou hij 76 jaar zijn geworden. 
Hij was reeds geruime tijd ziek en werd 
zolang het mogelijk was thuis liefderijk 
verzorgd. Tenslotte was dat niet meer mo
gelijk. 
Zijn hele leven heeft hij hard moeten wer
ken voor zijn gezin. Eenvoud en tevreden
heid had hij zich eigen gemaakt. 
Het geloof heeft hij beleefd in al zijn con
sequenties. Hij bezat een werkzame geest 
en was eerlijk en trouw. 
Zijn oordeel was mild en overdacht en hij 
werd door iedereen gerespecteerd. 
Als boswachter was hij nauw verbonden 
met de natuur. Hij hield van gezelligheid 

en h ield zo van zijn kinderen en klein
kinde1·en. 
Vanuit ons geloof weten wij dat de dood 
het einde niet is, maar het begin van eeii 
eeuwig leven. 

Ondanks ons verdriet willen wij dankbaar 
zijn voor dit rijke leven en al het goede 
dat wij van hem mochten ondervinden. 
Moge de goede God hem nu belonen. 
Dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
ik was niet onvoorbereid voor de dood, 
Ik h eb altijd geprobeerd een goed voorbeeld 
te geven. Wees goed voor elkaar: dat is 
mijn laatste wens. 

Over de dood heen blijven wij met elkaar 
verbonden. 
H . Maria, H . Joseph bidt voor hem. 

Tot weerziens bij God 

Voor uw belangstelling en medeleven ons 
betoond tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn man, onze vader en opa 
danken wij u hartelijk. 

A . G. Oude Engberink - Meijer 
Kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen, maart 1981. 


