
• 
Ter herinnering in uw gebed! 

JOHANNA WILLEMINA OUDE EGBERINK 

werd geboren te Deurningen 19 maart 1876. 
Sinds 1956 weduwe van 

Gerardus Kerkhof Jonkman 
onts l iep zij - in de hoge ouderdom van bijna 
97 jaren - te Deurningen , kalm en vredig in de 
Heer op 10 januari 1973 en werd de 13de d.o.v . 

ter aarde besteld in het familiegraf op het 
r . k . kerkhof aldaar. 

" Een sterke vrouw, wie zal haar vinden " ? Dit 
woord van de H. Schrift past volledig op haar 
in zijn betekenis van karaktersterkte . Niet licha
melijk: toen zij jong was gaf een haar behan
delende geneesheer haar niet meer dan dertig 
jaren te levenl Zeer zeker mede door haar 
wilskracht is zij jeugdzwakte te boven gekomen . 
Zo zal zij voortleven in de gedachtenis van 
allen die haar kenden als de harde werkster, 
de zorgzame moeder die tot in haar laatste 
dagen bezorgd was om de gang van zaken in 
huis en om het welzijn van de huisgenoten . 
Vooral van de jongsten, kinderen en kleinkin
deren , ook die van de buren; want naar kinde
ren ging heel de liefde van haar moederlijk 
hart. En kinderen, zo gevoelig voor hartelijkheid , 
waren dan ook steeds bij haar te vinden . Om
wille van het gezin aarzelde zij als jonge vrouw 
niet om in Oldenzaal - elke dag te voet er 
heen! - loonarbeid te verrichten . 
Naar goede Twentse zede leefde zij ook intens 
mee met het wel en wee van de naobers. 
Wederkerig ondervond zij de dankbaarheid van 
heel de omgeving ; allen kwamen graag bij haar 
praten. Toen gehoor en gezicht verzwakten en 
gesprekken moei lijk werden, verried haar steeds 
prevelende mond dat zij voortdurend bad. Wat 
de jongsten in huis deed uitroepen : ,,Oma bidt 
wel voor ons allemaal! " 

Zij ruste in vrede . 


