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Dankbaar gedenken WÎJ 

Engelina Maria 
Hannink - Horstman 

sinds 13 juli 1985 weduwe van 
Gerhardus J ohannes Hannink 

Zij is geboren te Harbrinkhoek op 8 mei 1914. 
Meerdere malen gesterkt door de sacramenten van de 
zieken is zij overleden te Almelo op 29juni 1986 en op 
2 juli d.a. v. hebben we haar lichaam bij Pa te rusten 
geleid op het parochiële kerkhof te Mariaparochie. 

Bijna een jaar na de dood van Pa moeten we nu 
afscheid nemen van Ma: een zorgzaam en zeer 
arbeidzaam leven is met haar dood afgesloten. 
Haar eerste zorg en liefde ging uit naar Pa, vooral 
toen ZIJn gezondheid steeds zwakker werd en de 
pen oden waarin hij met ernstige benauwdheid naar 
het ziekenhuis moest elkaar steeds sneller 
opvolgden. Als Pa thuis was en rustig achter in de 
tuin zat te genieten van de vogels in de ren, klonk 
iedere keer de roep van Lien: "Ga11?" en als ze dan 
antwoord van hem kreeg ging ze weer gerust aan de 
arbeid .""" want helder en schoon dat was ze! 
Ze hield er,g veel van gezelligheid thuis en m de 
buurt. Ze vond het fij_n als iemand een ~raatje met 
haar kwam maken. ze knoopte zelf ook graag een 
gesprekje aan met iedereen die ze ontmoette en ze 
was een uitstekende gastvrouw, die met liefde een 
bak1e verse koffie lette voor ieder die haar kwam 
bezoeken. 
Het laatste levensjaar is voor haar niet gemakkelijk 
geweest: het verlies van Pa heeft haar erg 

aangegrepen, maar ook het verlies van haar stem 
was voor haar een Leer zwaar krws. Toch bleef ze 
altijd met veel interesse alle gesprekken volgen en 
haar levendige ogen en wijzende vinger vulden aan 
wat ze niet meer uit kon spreken. Liefdevol is ze de 
laatste maanden van haar leven verpleegd in het 
Meulenbelt, maar m de weekeinden ging ze graag 
uit naar de kinderen of naar haar eigen huisje aan 
de Haarbrinksweg 136, keurig gekapt en gekleed -
want daar mocht niets aan mankeren - en graag 
met een grote omweg door het Twentse 
landschap".". dat vond ze geweldig fijn. De 
trouwdag van Lucy en haar 7'à verjaardag waren 
voor haar de laaMe twee omergctelijke dagen. En 
als door de week de kinderen maar bij haar op 
bezoek kwamen was ze tevreden en blij en was alles 
goed. - · 
Haar kracht en levensmoed vond 1e in haar groot 
geloof en in haar devotie tot deH.Ma'lgd Maria. de 
ro1enkr.1.ns \la~ haar onafscheideh1ke metgezel! 
Ma. bedankt voor alle liefde en zorg die "'ij van Pa 
en U mochten ontvangen; het afacheid zal ons niet 
gemakkelijk vallen, maar de herinnering aan U en 
Pa zal voor ons altijd een fijne herinnering blijven. 
Leef nu samen met hem in het Hemels Vadershu1s. 

Voor uw belangstelling in haar moeilijke dagen en 
medeleven na het overlijden van onze lieve 
zorgzame moeder en schoonmoeder, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

Jan en Marian 
Ria en Paul 

Harbrinkhoek, juli 1986 
Haarbrinksweg 136 


