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Dankbare herinnering aan 

Euphemia Gesina Ensink 
( Sien ) 

Ze werd geboren te Rossum op 19 januari 
1919. Na meerdere keren de Ziekenzalving ont
vangen te hebben overleed ze voor ons geheel 
onverwacht op 21 februari 1997 in het ver
pleegcentrum Twente-Oost te Denekamp. Op 
25 februari d.a.v. hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd op het parochieel kerkhof te 
Rossum. 

Geheel onverwacht en in alle stilte is Sien van 
ons heengegaan. Ze leek aardig te herstellen 
van een enstige ziekte en was enth_ous1ast 
bezig plannen te maken voor een re1s naar 
Lourdes. 
Alleen gebleven heeft ze altijd hard gewerkt op 
de boerderij van haar ouders en later haar 
broer. Ze was in staat mannenwerk te verrichten 
totdat de reuma-kwaal haar het werk moeilijk 
maakte en later geheel onmogelijk. Ondanks 
haar ziekte was en bleef zij een lachse, 
humoristische vrouw, die het leven van de 

vrolijke kant bekeek. Ze had over alles haar 
geheel eigen mening en die stak ze niet onder 
stoelen of banken. 
De laatste vier jaar van haar leven bracht ze 
door in het verpleeghuis te Denekamp, waar ze 
een kring van vrienden en vriendinnen om zich 
heen verzamelde; ze hield van contact met 
mensen, van een kaartje leggen en haar goed
lachse stem was dan alom te horen. 
Kritisch bekeek ze de wereld om zich heen. 
Haar ziekte heeft haar ongetwijfeld veel pijn 
bezorgd, maar klagen deed ze nooit. Gewend 
aan het buitenleven hield ze van de natuur. 
We hebben haar gekend als een gelovige 
vrouw; geen Eucharistieviering in de kapel 
sloeg ze over; de rozenkrans steeds bij de 
hand. 
De geplande reis naar Lourdes kan voor haar 
helaas niet doorgaan. Ze heeft nu de reis naar 
haar Maria in de hemel mogen maken, waar ze 
verlost is van haar pijnen; waar ze in rl!st ~n 
vrede mag leven samen met haar Heer, 1n w1e 
ze zo vast geloofde, samen ook met allen die 
haar voorgegaan zijn en met wie ze zich zo 
hecht verbonden wist. Wij geven haar uit han
den, maar leggen haar neer in de handen van 
de levende God, onze Vader. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van Sien 
zeggen wij U oprecht dank. 

Familie Ensink. 


