
van de dood 



Ter dankbare herinnering aan 
HENDRIKUS BERNARDUS ANTONIUS 

ENGELBERTINK 
weduwnaar van 

Gesina Aleida Kalters of Krakers 

Hij werd geboren te Oldenzaal 14 ap ri l 
1902. Onverwacht is hij plotseling overle
den te Oldenzaal 21 dec. 1978. Daags na 
Kerstmis hebben wij afscheid van hem ge-

·-' · nomen op woensdag 27 december d.a.v. tij
dens de Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H. Antonius van Padu a, waar
na de absoute op de Begraafplaats aldaar. 

Op- 76-jarige leeftijd is hij van ons heen
gegaan, onverwacht maar niet onvoorbe
reid. Hij was in het zieken hui s opgenomen 
vanwege benauwdheid , waar hij al jaren 
last van had . Ook de behandelende dok
ter en de verpleegkundigen stonden hi er 
voor een raadsel. 
Gelukkig heeft hij geen langdurig ziekbed 
en geen pijn gehad. 
Na ruim 25 huwelijksjaren heeft hij moe
der nog lange t ijd overleefd. Het lag voor 
de hand, dat hi j in zijn huis bleef bij zi jn 
kinderen. 
Na hun huwelijk zijn Jan en Truus bij hem 
ingetrouwd en hebben voor vad er gezorgd. 
Hij heeft een mooie onbezorgde oudedag 
gehad. Hij kon doen en laten , wat hij 
wilde. Hij werkte graag in de groentetuin, 
hij vermaakte zich met kaarten en rookte 
z ijn sigaartje. Hij was erg gesteld op de 

kleinkinderen en zij op hem, want opa gaf 
hun van tijd tot tijd iets extra's. 
Wij b lijven vader en opa gedenken in ons 
gebed en zijn hem zeer dankbaar voor 
zijn goede zorgen. Hij heeft gedaan wat 
hi j kon en dan is het goed. 
Moge God hem belonen voor alles, wat hij 
voor ons en voor anderen heeft betekend . 
In zijn leven is hij ons voorgegaan in ge
loof en gebed. Moge hij mede door ons 
gebed delen in de Opstand ing van Jezus 
en rusten in de vrede van de Heer. 

Voor uw medeleven bi j zijn overlijden zeg
gen wij U al len onze hartelijke dank. 

DE FAMILIE 

Oldenzaal , december 1978 
Lyceumstraat 52 


