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In dankbaarheid gedenken WIJ 

JAN GERHARDUS ENGBERINK 
echtgenoot van 

llliNDR!KA JOHA:-INA BARBARA ASSINK 

Hij werd g~boren op 24 augustlLç 1909 te Hengelo. 
Ge!<terkt door hetll. Sacrament der Z1eken ts hij op 14 
augusrus 1993, op de leeftijd van biJna 84 Jaar. o,·erle
den m Hu1ze Backenhagen te Hcngelo. l'adatl'ij tijdens 
zijn uitvaan op 18 augustlLç in de parochiekerkvan Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende BIJStand afscheid van 
hem hebben genomen, hebben wiJ ziJnlichaam te ruste 
gelegd op de r.k. begraafplaats te Hengelo. 

Met groce dankbaarheid zullen WIJ scceds blijven denkeu 
aan all~~ wal hij voor ons en voor v~len heeft becekend. 
Pappa h1~ld veel van mamma, mèt w1e luJ ruim 53 Jaar 
lief en leed nxx:ht delen, en d1e h~m ,·ooral de laatste 
Jaren zo good heeft venocgd. 
Hij heeft als schoenwinkelier ~~n goede zaak opge
bouwd en daar, samen met zijn gezin. veel energie in 
gestoken, eerst aan de Sloetsweg en later aan de 
Oldenzaalsestraat Hij stond bekend als een eerlijk en 
oprecht mens. Vele jaren was hiJ een gewaardeerd voor
zinervan de Schoenmakerspatroonsveremging Hengelo 
en om.çtr~ken. Ook was hij jarenlang ak:I.Jef voor ZiJn 
parocluekerk; wa5 collectant en bad vaak het rozen
kransgebed voor. 

Toen ZIJD kmdcrennogJnng warenging hiJJaarhJk.' mde 
~'C<'k van 15 augustus met ZIJD geZin op vakanue naar 
een zomerhuisje m Markelo. HIJ leefde hec meest als hiJ 
liJn gezin om zich heen had en had daamaa~t belangstel 
lmg voor iedereen. In èlk geulschap wist hij mee een-
ieder in gesprek ce blijven. · 
Toen hij op latere leeftijd wac meer tij ct vcx1r zichzelfhad. 
zocht hiJ bijna dagelijk.s ziJn familie aan de Dr. 
Schacpmanstraat op. IIIJ werd ook door hen met z.org 
omrmgd. Pappa kon de af ge lopen Jaren ookgemecen van 
de JaarliJkS<' fanuhedag. dan w~rder samen met manuna. 
Ionderen en Idemionderen naar alle hoeken van Twente 
gef1eLçt. Hij was secten emge liJd her oudste hd van de 
voetbalvereniging AchJlle~ '12. ook toen hij de wedst!IJ· 
den niet meer kon bezoeken had hij nog steeds warme 
belangstelling voor deze vereniging. Zijn grote hobby. 
het houden van kanaries, kon hij secten enige jaren ni<'l 
meer uitoefenen omelat Zijn gez.ichtsvennogen hem in de 
steek !ieL hetgeen hem veel verdriet heeft gedaan. Dat 
was ook de reden dat hiJ met mec:r kon kaarten. 1e1s dal 
luJ altijd erg graag deed. 
IX laatste ~ijf maanden va u ZIJD leven mochc hiJ samen 
md zijn vrouw doorbrengen m Huize Backenhagen. 
Vooral de eerste drie maanden hiervan hebben ze geluk
kige dagen, samen met hun medebewoner.s, doorge
bracht. Hij wa~ een eenvoudig en zeer gelovig man en 
heeft veel gebeden tot op zijn sterfbed. Opmerkelijk was, 
hoewel zijn krachten hem verlieten. dat zijn heldelileid 
van geest is gebleven 101 op het moment dal hij in volle 
overgave is overleden. Wij Zijn dankbaar dat wiJ hem m 
on.s nudden mochten hebben. 

Ht} rustt' m •·rede. 


