
"Ik ben de verrijzenis en het leven, 
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid." 

Joh. l l,25 

t 
In gelovig vertrouwen op de Heer, op zijn belof
te van onvergankelijk leven is van ons heenge
gaan onze dierbare medezuster 

Zuster M. Engeline 
Margaretha Gerling 

Geboren te GroBbartloff Dld. 
op 16 december 1908. 
Overleden op 7 mei 1994 in het Rusthuis 
St.Jozef te Denekamp. 
Begraven op 11 mei 1994 op het kloosterkerk
hof van de St.Nicolaasstichting te Denekamp. 

Intrede in de Congregatie van de Zusters 
Franciscanessen van Denekamp 
op 30 augustus 1927. 
Eerste professie op 15 oktober 1935. 
Geloften voor het leven op 19 december 1938. 

Gouden kloosterjubilee in 1983. 
Diamanten kloosterfeest in 1993. 

Na haar intrede studeerde zuster Engeline enke
le jaren voor de akte Kleuterleidster en behaalde 
tevens het diploma Lerares Typen en het Ward
diploma. Na haar professie kwam zij naar het 
St.Catharinaklooster in Almelo. Hier was zij 
van 1935 tot 1965 werkzaam als kleuterleidster. 
In 1965 ging zij naar St.Gudula in Lochem en in 
1984 kwam zijn in Huize St.Jozef te Lochem. 
In 1993 kreeg zij een plaats in ons Rusthuis 
St.Jozefte Denekamp. 

Zuster Engeline was een blijmoedige en opge
wekte religieuze die zich met grote zorg en lief
de inzette voor de kinderen. In het belang van de 
opvoeding hechtte zij er waarde aan het contact 
met de ouders te onderhouden. Zij wist de kin
deren te boeien en was een goede raadgeefster 
voor de ouders. Naast haar taak als kleuterleid
ster gaf zij les in typen aan veel jonge mensen 
die zich voorbereidden op administratief werk. 
Toen zij in 1965 samen met zuster Edelburga 
naar St.Gudula in Lochem ging, gaf zij ook daar 
typelessen en was zij behulpzaam bij de verzor
ging van de boekhouding in St.Gudula. 
Door haar opgeruimd karakter had iedereen 
graag met haar te doen. In haar dagelijks gebed, 
vooral in de viering van de H. Eucharistie, putte 
zij troost en kracht om elke dag opnieuw haar 
beste krachten te geven. Haar grote verering 



ging uit naar Maria en naar SI.Jozef tot wie zij 
dagelijks bad. 
Toen zuster Engeline intensievere hulp en ver
pleging nodig had, kwam zij in ons Rusthuis 
St.Jozefte Denekamp. Evenals in Lochem toon
de zij zich ook hier heel dankbaar voor de goede 
hulp van medezusters en verzorgsters. 
Zuster Engeline heeft niet voor zichzelf geleefd. 
Haar leven behoorde toe aan God. Zij zal nu 
weten dat de dood een gang is naar het leven, 
naar de tijdloze vrede bij God. 
Mogen Gods engelen haar begeleiden naar het 
Paradijs waar God haar zal uitnodigen om bij 
Hem binnen te gaan. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van Zuster Engeline danken wij u 
allen hartelijk. 

Familie Gerling. 
Zuster Franciscanessen van Denekamp 
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