
Als dankbare herinnering aan 

Betsie Ensink·Ezendam 

Sinds 1 februari 1998 weduwe van 

Gerrit Ensink 

Zij werd geboren op 21 december 1924 te 
Beckum. Gesterkt door de Ziekenzegening is zij 
op 10 december 2006 in het Streekziekenhuis 
Midden Twente overleden. Op 14 december 2006 
hebben wij haar na de uitvaartviering in de 
Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo te ruste gelegd 
op de begraafplaats aan de Deurningerstraat 
aldaar. 

Hartelijk dank aan iedereen die in deze moeilijke 
tijd blijk van medeleven en belangstelling heeft 
getoond. 

Jeroen en Ine, Kenny, Sander 
Ben en Jacqueline, Sanne, Marije, Lotte 

Na je trouwen z0<gde je voor de moeder van jouw Gerrit die biJ jullie 
inwoonde. Toen Gerrit niet meer kon werken vanwege 
gezondheidsproblemen heb ie zoveel mogelijk gedaan om hem en ons 
een goed en warm thuis te blijven geven. Zij was een lieve zorgzame 
vrouw. moeder en oma. 

Je hebt ons sleeds gesbmuleerd om zo veel mogelijk van het leven te 
maken en te zorgen dat we hel beter kregen dan jullie het zeff hadden. 
Het was belangrijk voor jou dat wij de kans om te leren grepen omdat 
je zeff die kans niet hebt gehad. Je was dan ook heel bhj en tevreden 
over wie wij zijn. 
Je was een moeder en oma die altijd vOO/ je klaar stond in leuke en 
moerl1ke ti1den. Je kon haar bellen or langs komen voor een kopje koffie 
en ma wilde iedereen helpen. 

Oma B<lts1e was een lieve verwen Oma Plakken oma's cake. snoep. 
chips. kaas en worst alles kwam op tafel en toch was ze bang dat er niet 
genoeg was. Nooit gingen wiJ. haar kleinkinderen, met lege handen 
naa.- huis. Een snoepje of koop zeH maar wat lekkers. 
Oma B<ltsie had ook veel belangstelling VOO/watfe doet or hoe het met 
je gaat. Op Oma s koelkast hing een sticker met de tekst: 

Welkom in het huls van oma 
Kinderen worden verwend 

Terwijl u wacht 

Bellen met haar zussen ·even· bijkletsen, de familie was heel belangnjk 
voor haar. Zij konden noort teveel tijd van haar vragen. Je was er altijd 
bij problemen, maar ook voor de leuke dingen was je in. 

De buren waren er albjd vooqou maar jij er ook albjd voor de buren. Jullie 
gingen op de koffie of kwamen zomaar bij elkaar. Haar bingo avonden, 
de zonnebloem or de rode kruis middagen brachten haar veel 
gezelligheid. Ze was een i eve en hartelijke vrouw voor de mensen in 
haar buurt. 

Je laatste woorden naar ons waren: 
Het wordt niet meer wat 
Het komt niet meer goed 

Bevestigend met JOU alti1d warme handdruk 
Maar voor JOU 1s het goed gekomen want jij bent nu bij Pa, 

Rust Zacht. 


