
Dankbaar gedenken w1J, 

Hendrina Catharina Hassing 
weduwe van 

Gerardus Lambertus Engeman. 

Zij werd geboren op 18 juli 1913 Ie Overdinkel en is 
op 21 juli 1998 in hel ziekenhuis Ie Enschede overle· 
den. 
Op 27 juli vond de uitvaartviering plaats waarna wij 
haar hebben begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Nog vrij onverwachts is moeder van ons heengegaan. 
W1J w1s1en wel dal zij hartpatien1e was maar dal het 
zo snel zou gaan had niemand verwacht. Op 18 JUii 
J.I. vierden we nog samen haar 85& veriaardag daar· 
na voelde ze zich niet goed en werd opgenomen in 
het ziekenhuis en overleed in haar slaap. Zelf voelde 
ze aan, dat haar leven voorbij was. 

Moeder was de oudste uit een gezin van elf kinderen. 
Als iong meisie hee~ ze gewerkt in een kruideniers. 
zaai< m Enschede. Laler werkte ze 1n de winkel van 
haar vader. Ze is ruim 63 jaar getrouwd geweest en 
heeft samen met haar man altijd m Overdinkel 
gewoond. Toen hun krachten afnamen en niet meer 
op zichzelf konden .vonen en het moment daar was, 
dat ze opgenomen werden in St. Maartenstede, werd 

vader even tevoren ziek en opgenomen in het zieken
huis. Moeder moest de moeilijke stap naar St. 
Maartenstede alleen maken. Zij heeft toch nog enkele 
jaren met vader op hun nieuwe plek gewoond 

Moeder was een gelovig mens. een Maria vereerster. 
Ze was 1n Banneux, Kevelaer en Lourdes. Iedere zon· 
dagmorgen nam. ze deel aan de Eucharistieviering. 
Voor haar steeds het hoogtepunt van de zondag. 
Moeder was altiJd bezig. ze handwerkte graag, was 
bij de dansgroep en deed graag een spelletje met 
haar kleinkinderen. Als ze even geen bezoek had 
legde ze graag een kaartje in de koffiekamer. BiJ haar 
kon iedereen terecht en het was dan ook altijd "de 
zoete inval". Moeder was een echt gezelligheidsmens, 
dan pas voelde Z•J zich op haar gemak. 
Wij kennen haar als een vrolijke en zorgzame vrouw 
We zullen haar missen. Wij willen vrede hebben met 
haar dood en voelen ons bevoorrecht dat ze zo lang 
in ons midden mocht zijn. In het sterke geloof dat ze 
zelf beleefde. willen we afscheid van haar nemen 

Dat zij mag rusten in vrede. 

Voor Uw meeleven en aanwezigheid bij haar uitvaart 
en crematie, zijn wij U zeer dankbaar. 

Haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind. 


