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In dankbare herinnering aan 

ANTON ENSINK 
In leven en I i efdestrouw verbonden met 

AlE ENSINK-GROENESTEGE 

en eerder met 

JOS ENSINK- MORSSINKHOF 

Geboren en getogen in Hengelo (0.) 
op 30 maart 1928. 

Anton, pa, man, broer, zwager, oom, opa, 
vriend, col lega, buurman. leder heeft vanuit 
eigen relatie en contacten reden om inhoud 
te geven aan een woord. Een woord dat een 
persoon aanduidt, een mens. Een mens die 
leefde en werkte mèt en voor mensen. Plichts· 
getrouw, nauwgezet, actief. creatief. inspirerend. 
In zorgzame, trouwe liefde. Een mens om te 
respecteren . Een man die hield van zijn fami lie 
van a lle kanten, van zijn kleinkinderen niet 
het minst . Een man van karakter en pl ichts
besef, inzet en toewijding op zijn werk. Een 
echte Storkiaan. Voor veertig dienstjaren is hij 
ondersche iden met de eremedaille verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau. In zijn vrije 
tijd met veel interesse voor sport, met veel 
l iefhebberij voor .. de Eendracht" . En voer wie 
hem vroeg, klaar om te helpen. Ideeën genoeg. 
Materiaal ook, want .,wie wat bewaart, heeft 
watr' Hij hie ld van gezel ligheid, thuis voora l, 
ook samen w inkelend, f1etsend. 

Hij heeft ondervonden, mogend en moetend, 
wat het leven geven en vragen kan. Ook zelf 
heeft hij leven en liefde gegeven en ontvangen. 

Na een lange ziekteperiode met ups en downs 

heeft hij op de avond voor Hemelvaart 1993 
het Sacrament der Zieken ontvangen. Het was 
een bron van kracht voor hem. En wie erbij 
waren zul len zich zijn serieuze nawoord lang 
her inneren. De weg daarna duurde nog ruim 
drie weken. Dagen met een lach en met humor. 
Voora l dagen van zorg en meeleven van zo
velen. 
Op vrijdag 11 jun i 1993, uiteindelijk rustig ge
worden, ging hij over de grens van dit leven 
heen. Hij is ruim 65 jaar geworden. 

Voor hem vierden wij de H. Eucharistie bij 
zijn uitvaart in de Lambertuskerk te Hengelo 
op 16 juni 1993. Zijn laatste rustplaats is op 
de R. K. Begraafplaats aan de Deurn ingerstraat 
te Hengelo, in het graf van Jos. 

Wij danken voor Uw meeleven, vooral ook 
voor de ve le hulp, zorg en ondersteun ing. 
Voor Anton en voor ons was dat erg lijn. 
Wij respecteren dat ten zeerste. 

De Familie 


