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Gedenk in uw gebeden 

HENDRIKUS JOHANi\IF.S OUDE ENGBERINK 

echtgenoot van 

GEZINA MARIA PAUS 

Hij werd geboren op n oktober 1911 en is 
voorzien van het H. Oliesel overleden op 
17 juli 1985. Wij hebben hem ter ruste ge· 
legd op het kerkhof te Rossum Daar wacht 
hij op de verrijzenis. 

De rust die hij zichzelf nier gunde heeft 
de Heer hem nu opqelegd. 
Hij was een man van harde arbeid en ' n 
uiterste plichtsbetrachting. Rusteloos was 
hij bezig vol idei!en en plannen. Voor zijn 
vele vrienden en bekenden had hij altijd 
even tijd voor een praatje en hij kon ge
nieten van de vele kwinkslagen die In zijn 
gesprekjes opgesloten lagen. 
Zijn vrouw had h!i hartelijk lief. Klagen 
deed hij niet en zijn enige verlangen was 
te mogen leven voor haar en voor het wel · 
zijn van zijn kinderen. 
Gods geboden stonden diep in z[Jn hart 
gegrift en rrouw onderhield hij de gebrul· 
ken van de kerk. Zelfs toen een zwaar on · 
geval hem trof waarvan hij maar gedeelte-

lijk herstelde bracht hij de kracht op om 
zich naar de kerk voort te slepen om bij 
de H. Mis te zijn. In het gebed vond hij 
troost en vanuit het geloof kon hij ande· 
ren troosten met hun verdriet. 
Met christelijke berusting heeft hij 't kruis 
aanvaard van zijn gehandicapt lichaam. Hij 
heeft voor de zijnen geleefd Zu waren 
naast God lijn troost in leven en sterven 

Lieve vrouw en kinderen. Treur niet al te 
zeer om mij. Ik ben gelukkig bij God. Eens 
zullen wij elkaar terugzien in een vreugde 
die niemand ons ontnemen kan. 
Bewaar de goede sfeer van ons gezin en 
in ons gebed zullen we bij elkaar blijven. 
Vergeet mij niet in jullie gebeden. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Bid voor ons. 

De familie Oude Engberink dankt U allen 
voor het medeleven bij de ziekte en 't plot
seling overlijden van onze dierbare man 
éh vader. 


