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Ter dankbare gedachtenis aan 

JOHANNA ALEIDA OORTMAN 
weduwe van 

JOHANNES HENDRIKUS ENGELBERTINI< 

Zij werd geboren te Lattrop 12 februari 
1894 en is in de vrede van Christus over
leden te Oldenzaal 19 april 1974. Zij werd 
begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 

op 23 april 1974. 

Met dankbaarheid denken we terug aan 
onze moeder en oma, nu God de Heer 
van leven en dood haar tot Zich geroepen 
heeft. Haar taak is volbracht; zij mag te
rugzien op een welbesteed leven. Ze heeft 
het in dienst gesteld van haar medemensen 
in alle eenvoud en zorgende liefde, vooral 
als echtgenote en moeder door haar voor
beeld van goedheid, gestadige arbeid en 
diep geloof. Zij heeft lief en leed met ons 
gedeeld in voor- en tegenspoed. in 1iekte 
en gezondheid, in goede en in kwade da
gen. In de laatste jaren zijn ook haar de 
kwalen van de oude dag haar niet bespaart 
gebleven, maar haar geest bleef helder en 
ze leefde mee met alles om haar heen. Tot 
in haar hoge ouderdom leefde ze in de 
zekerheid van haar christelijk geloof en 
welbewust wist ze haar leven van werken 
en zorgen in Gods handen te leggen. 

Mijne dierbaren, ik ben blij dat ik zoveel 
voor jullie heb mogen doen en mijn levens
weg tot een goed einde wist te brengen. 
Ik dank U voor Uw goede zo rgen voor mij. 
Ik heb het altijd goed bij U gehad en mijn 
huisgenoten ben ik bijzonder dankbaar. 

Geliefde kinderen en kleinkinderen, kennis
sen en familie. ik ben van U heengegaan, 
weest goed voor elkaar en bewaart mij in 
Uw gebed en herinnering. 

Heer. geef haar de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming. ondervonden na 
't overlijden van onze beminde moeder, 
behuwdmoeder en oma betuigen w!i 
U onze hartelijke dank. 

Uit aller naam : 
FAMILIE ENGELBERTINI( 

Denekamp. april 1974 
Diekmanweg 4 

J. Benneker koster Denekamp 


