
We blijVen dankbaar der.ker aan 

Gernt Engeibertink 
echtgenoot va., Jo Qe(r<se'l 

Gernt Engeibertink werd 1n Losser geboren op 3 JUni 
1916. In het ziekenhuis te Oldenzaal is hij na een ver· 
bliJf van nauweliJks een week onverwacht gestorven op 
zaterdag 20 me1 1995. We hebben afscheid van hem 
genomen op woensdag 24 mei; eerst in de kerk van de 
Allerheiligste Drieëemeid in Oldenzaal. daarna in 
Usselo. 

Net in het jaargetijde. waann de natwr weer uitbundig 
tot leven komt. is er plotse!1ng een e1nd gekomen aan 
het leven van pa. !Hard werken, zorgen vocx moeder en 
oe !onderen, Zichzelf wegc1jleren: het IS alemaal van 
toepasS1119 geweest op pa. De opkomst en ondergang 
van de textiel heeft hiJ lenertijk aan den lijve ondervon· 
den. Werken in p1oegend1enst bij Molkenboer en ploe· 
teren in zijn grote moestuin aan de Rondweg: hij wist 
het te combineren. Vreugde van het werken, verdriet 
om het werkloos zijn: het was dragen zonder klagen. 
Moeilijke perioden waren het voor pa, vooral toen hij 
langdung maagklachten had. Moeilijk voor moe. vorx 
de Ionderen en vooral vorx hemzelf. Ontspann1ng werd 
niet vergeten. Op mooie zondagen met het hele gez1n 
op de fiets naar het zwembad 10 Uelsen. Met bel~
ste!llng volgde pa ~I wel en wee van Zlfll kinderen. Hij 

kwam vocr ze op als hJ oat nodig vond. Hij vond dat 
z1n liJnderen goed terecht moesten 1<omer1. Toen hij ru,m 
tw1nt1g jaar ga edenopheld met werken. brak voor hem 
een o'euwe levenspenode aan. waêrWcln hij samen met 
moeder met volle teugen heeft genoten. lij had ru de 
liJd voor allerlei andere zaken. Pa hielp moeder bij alles 
waar hij maar kon. Bovendien werd hij lid van de 
parochieraad van de kerk. HIJ h1elp bij werkzaamheden 
1n 'ZIJn" Engelse TUin. De kinderen deden noot tever
geefs een beroep op hem. Schilderwerk. het aanleg
gen van een tuin of terras. hiJ deed het allemaal met 
ongelooflijk veel plezier. Ook op andere terre1nen was 
pa act1ef. De kegeldub,)eu de boules, Engelse les, ZIJn 
volière, het vissen. wandelen en fietsen met moe: hq 
genoot ervan. Zijn humor. z~n woordspelingen. Zijn 
mooie verhalen: we zullen ze noOit vergeten. Hij was 
gek op zijn kleir*1nderen. Alles deden pa en rna sa
men. In clecember 1994 verhulsden ze naar hun flatje 
aan de Potskampstraat Ze voelden ZJCI'I er meteen 
thuis Het is jammer, dat pa er niet lang van heeft mo· 
gen gerieten. Zijn einde is zo plotseling gekomen, dat 
hij het nauwelijks beseft heeft. HIJ IS 1n alle rust ingesla· 
pen, vroeg op een mocXe zaterdagmorgen in de lente ... 
Dag Gerrit, dag pa. dag opa. 
Bedankt voor alles. We zullen JG missen. 

Wij willen 1edereen, d1e samen met ons afscheid heeft 
genomen van pa, hartel~k bedanken. 

Jo Engelbertlllk-Derksen 
Kinderen en kleirl<lnderen 


