
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Bernard Egberink 

echtgenoot van Maria Oude Lohuis 

Hij werd op 22 maart 1916 in De Lutte ge
boren. ZiJn gezondheid liet het laatste jaar 
te wensen over. Op Witte Donderdag ont
ving hij het Sacrament van de Zieken. 
Op 22 april is hij thuis op de "Walgaarden" 
in Oldenzaal uit ons midden heengegaan. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tiJ 
dens een Euchanstieviering in de Drieëen
heidskerk, waarna we hem begeleid heb
ben naar het crematorium te Usselo. 

Vader en moeder hebben vorig jaar hun vijf
tig-jarig huwelijksfeest gevierd . Dit ge
beurde in alle bescheidenheid, eigenlijk 
precies zoals vader door het leven ging: 
heel gewoon en tevreden met wat hij had. 
Hij heeft 40 jaar gewerkt als timmerman, 
een vakman, die dan ook met hulp zijn el
gen huis kon bouwen. Vader werd veel ge
vraagd om h1er en daar klusjes op te knap
pen; óók dat was zijn levenshouding: klaar
staan voor anderen. 

Hij was een echte natuurliefhebber; hij ge
noot van alles om hem heen. De basis van 
zijn leven was zijn geloof. Z1jn geloof in zijn 
vrouw, die hem altijd terzijde stond. Zijn 
liefde voor Diny en Huub en natuurlijk zijn 
enthousiasme voor de kleinkinderen. 
Bernard was een trouw kerkganger. Ook 
vanuit het "Walgaarden" trok hij steeds naar 
de Drieëenheidskerk. 
Op zijn sterfbed zei hij tegen moeder: "Als 
jij voor mij bidt, bid ik voor jou·. 
Wij zijn dankbaar voor dit mooie leven, voor 
alle goeie dingen, die hij ons gegeven heeft. 
Wij blijven aan hem denken: in onze verha
len en ons levensgedrag. 
Wij weten, dat vader bij God is: hij heeft 
het verdiend. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij 
de ziekte en het sterven van mijn man, onze 
vader en opa. 
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