
Ter dankbare herinnering aan 

Engelbertus Johannes Geertshuis 

weduwnaar van 
Maria Johanna Meijer 

Geboren te Hengelo op 5 april 1922. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 

overleed hij op 3 augustus 1997. 
Na de uitvaartmis in de Q.L. Vrouwekerk 

zal hij te rusten worden gelegd op het 
R.K. Kerkhof te Hengelo. 

Ais het lichaam niet meer wil 
en het leven wordt een lijden 
dan mag je God dankbaar zijn 

dat Hij je komt bevrijden. • 

Vol vertrouwen ging hij de operatie tegemoet die hem 
zijn evenwicht weer terug moest geven. Omringd door 
zijn kinderen heeft hij de laatste uren doorgebracht 
en heeft hij een totaal nieuw evenwicht gevonden. 
Bijna twee maanden na het overlijden van zijn vrouw 
zijn ze opnieuw herenigd. 

Pa was een man van weinig woorden, maar des te 
meer iemand van daden, een persoon die van het le
ven en de mensen om hem heen hield. Hij was een 
deskundig en zeer precies vakman. Door ernstige 
hartklachten kwam er op zijn vijftigste een abrupt 
einde aan zijn werk als meubelmaker/timmerman. Hij 
wilde daarna altijd nog zoveel meer doen dan zijn 
lichaam hem toestond om te doen. 

Samen met zijn vrouw heeft hij diverse grote reizen 
ondernomen. Al maanden van tevoren genoot hij van 
de voorbereidingen en verdiepte zich in het land en 
de cultuur. Groot plezier heeft hij gehad van de vele 
biljart partijen met fami lie en vrienden. Hij heeft in
tens genoten van zijn kleinkinderen, met wie hij een 
spelletje speelde of een wandeling maakte naar de 
eenden. Speciale zorg had hij voor zijn zus Annie, 
wiens voogd hij was. 

Gesteund door zijn geloof in God heeft hij de geluk
kige momenten en tegenslagen van het leven ku;1-
nen aanvaarden. De laatste jaren heeft hij samen m.?t 
zijn vrouw veel gebeden en heeft het geloof een be
langrijke plaats in zijn leven ingenomen. 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan, 
hebben wij goede, en in de vorm van meubels ook 
tastbare, herinneringen aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen 


