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In dankbare herinnering aan mijn lieve man, geweldige 

pa en opa 

Herman Oude Engberink 
Echtgenoot van Marie Oude Engberink - Golbach 

Hij werd geboren te Rossum op 12 april 1924. Op 
woensdag 11 december 2002 is hij 's morgens in de 
uitoefening van Zijn dageh1kse bezigheden sbl van ons 
heengegaan. 
We h.ebben afS<:heid van hem genomen op 14 decem
ber, tijdens de u1tvaartm1s m de parochiekerk van de H. 
Plechelmus te Rossum, waarna we hem te ruste heb
ben gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Met pijn en verdriet in ons hart hebben we geheel 
onverwacht afscheid moeten nemen van deze lieve 
man, vader en opa. Vader groeide op in de jaren dertig 
en de hardheid van het bestaan toen, vormde zijn 
karakter. Uit zijn huwelijk met Marie werden zes kinde
ren geboren. Een tomeloze werklust legde vader jaren
lang aan de dag. Veel tijd was hij bezig op de boerde
rij waar hij, naast zijn werk, samen met moeder voor 
hun gezin, zoveel mogelijk probeerde uit te halen. 
Voetbal en kaarten waren zijn grote passie. Toen zijn 
zonen in het 1 e van RSC voetbalden misten hij en 
moeder geen wedstrijd. Samen genoten ze van deze 
bezoeken. Ook zijn werkzaamheden voor RSC en het 
'tlezelli9 samenzijn in de kantine waren bezigheden 
waar hij naar uit kon zien. 

Samen met moeder bezocht hij wekelijkse kaart 
afspraken en geen enkel verjaardags feest werd er 
overgeslagen. Op 2 mei 2001 waren Vader en Moeder 
50 jaar getrouwd. Dit jubileum hebben hun samen met 
f~_mili~ en kennis~~n ~gen vieren. Hij was trots op 
zijn kinderen e_n Zijn kleinkinderen maalden zijn leven 
compleet. In stilte genoot hij van hun aanwe?Jgheid. 

Toen vader en~ele jaren geleden ernsttg ziek werd 
kwam ~r een ~inde aan zijn dagelijkse werkzaamhe
den. H•J werd m vele dingen afhankelijk. Hij was o zo 
blij dat moeder altijd voor hem klaarstond om hem te 
verzoEgen: Hiervoor was hij haar heel dankbaar. 
Na Zijn Zie~e probeerde hij zijn dagelijks leven zo 
goed mogelijk weer op te pakken. Hij verzorgde zijn 
vee en verrichte nog vele kleine werkzaamheden op 
• zijn • boerderij. 
Vorig jaar is hij samen met moeder op vakantie naar 
Lourdes geweest, een reis waarvan hij zei dat hij die 
niet had willen missen! 
Ons resten vele mooie herinneringen. Toch is het 
moeilijk het verlies te aanvaarden: we hadden hem nog 
graag lang in ons midden gehad 
Pa, we danken je voor alles wat je was en deed voor je 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

Voor uw blijken van medeleven, na het overlijden van 
onze lieve zorgzame man, vader en opa, danken wij u 
oprecht. 

Marie Oude Engberink - Golbach 
Kinderen en kleinkinderen 

Rossum, 14 december 2002. 


