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Met liefde blijven wij dankbaar gedenken 
Johannes Gerhardus Engelen 

echtgenoot van 
Margaretha Frederica Huls 

·* Ulft, 4 augustus 1918 
t Ulft, 31 december 2002 

,-''· Vader is geboren op 4 augustus 1918 in 
Ulft en overleed na voorzien te zijn van het 
Heilig Sacrament der Zieken in zijn eigen 
vertrouwde omgeving aan het Piet Molpad 
26 te Ulft op dinsdagmorgen 31 december 
2002. 

Volledig met het komende sterven verzoend 
kon hij voldaan terugkijken op zijn leven. 
Vader hield van soberheid en eenvoud, 
was snel tevreden . Hij voelde zich het 
meest op zijn gemak in eigen kring. Samen 
m.et_ moeder heeft hij 52 gelukkige huwe
lIJksJaren mogen beleven. Intens kon hij 
genieten van zijn kinderen en het was een 
feest om zijn betrokkenheid met de klein
kinderen te zien. 
Net zoals zijn vader had ook hij voor hen 
als opa zo zijn vaste uitdrukkingen. 

Het geloof was een leidraad in vaders 
leven. Ook in zijn laatste dagen was het 
een enorme steun. 

Helemaal erop vertrouwend, dat God een 
pla~ts_ voor hem in de hemel heeft, is hij 
rustig ingeslapen. 
Belangrijke uitspraken van vader in de laat
ste dagen waren: "ik heb een mooi leven 
gehad en het is goed zo" geven ons enorme 
steun om dit verlies te verwerken . 
Vader wist hoe hij met weinig woorden pre
cies de essentie van dingen weer moest 
geven. Zijn humor heeft hem nimmer in de 
steek gelaten. 
Ook hierin kon hij in enkele zinnen veel 
zeggen, een andere keer beperkte het 
zich tot een twinkeling in zijn ogen of een 
simpel handgebaar, maar voor de goede 
verstaander altijd reden voor een glimlach 
of gulle schaterlach. 

Bedankt lieve Jan, vader en opa voor alles 
wat je voor ons hebt gedaan. We houden 
van je en zul len je erg missen. 

Voor de vele blijken van medeleven en 
belangstelling tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa betuigen wij u onze welgemeende 
dank. 

M.F. Engelen-Huls 
Kinderen en kleinkinderen 

Ulft, januari 2003. 


