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GEERTRUIDA MARIA KOOP 

weduwe van 
Johannes Hermannus Engelbertink 

Zij werd geboren in De Lutte op 7 maart 
1902. Op 2 september 1982 is zij gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken over
leden in het verzorgingstehuis ,De Molen
kamp" te Oldenzaal. Op 6 september 
hebben wij haar lichaam begraven op de 
Algemene Begraafplaats te Oldenzaal van
uit de parochiekerk van de H. Drieëenheid. 

Ruim een half jaar na het overlijden van 
haar man is vrij onverwachts de dood als 
als een verlossing voor haar gekomen en 
zo kwam er ook een einde aan haar een
zaamheid. Rustig en vredig is zij voorgoed 
ingeslapen. De laatste maanden van haar 
leven vertoefde zij met haar gedachten 
meer in de hemel dan op aarde. Want zij 
was een diep godsdienstige vrouw met 
een sterk geloof. Daaruit putte zij ook 
de kracht om het verlies van haar geliefde 
man te dragen met zoveel voorbeeldige 
rust en gelatenheid. 
Zij heeft in de jaren van haar huwelijk 
als een verstandige en flinke vrouw haar 
man terzijde gestaan en als een lieve 
en zorgzame moeder haar kinderen opge
voed. In haar ouderdom was zij een voor
beeld van geduld en tevredenheid. Zij 
klaagde niet en was dankbaar voor de 

goede verzorging en voor iedere atten tie. 
Bidden was voor haar als het ware tot 
een tweede natuur geworden. Zij leefde in 
innige verbondenheid met God en ook 
met haar geliefde man, die haar ruim een 
half jaar tevoren in de dood was voorge
gaan. Zij heeft ook 't boek van haar leven 
voorgoed afgesloten en is zij , naar wij vast 
vertrouwen, opgenomen in Gods heerlijk
heid. Omdat zij zo'n goede moeder en 
lieve oma was, is haar heengaan voor haar 
kinderen en kleinkinderen een smartelijk 
verlies. Mogen zij troost en kracht vinden 
in het geloof, waarin de geliefde over
ledene hun is voorgegaan. Wij bidden voor 
al onze dierbare overledenen en vragen in 
geloof en overgave aan God: 

Heer, geef hen de eeuwige rust. 
En het eeuwig licht verlichte hen. 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

Voor uw meeleven bij het overlijden van 
onze lieve moeder en oma betuigen wij u 
onze hartelijke dank. 

Familie Engelbertink 

Oldenzaal, september 1982 


