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'n FiJne herinnering aan 

Jan Egberink 
(Johannes Antonius) 

echtgenoot van Mien Horsthuls 
eerder gehuwd geweest met Sientje Pienk 

Jan werd geboren op 28 juli 1915 te Has-selo. Toch 
nog onverwacht is hij op 2 mei 1998 gestorven in zijn 
appartement op de Molenkamp. Wij hebben afscheid 
van hem genomen tijdens een Eucharistieviering in 
de Dneëenhe1dskerk, waarna we hem begeleid heb
ben naar Zijn laatste rustplaats op het kerkhof. 

Belangfljk is niet de weg die gaat, 
maar het spoor dat je achterlaat. 

Door ziJn levenshouding laat Jan een diep spoor ach
ter. Wij willen ZIJn levensweg graag volgen uit dank
baarheid en als een goede herinnering aan hem. 

Jan is opgegroeid 1n een gezin van 11 kinderen, waar 
z1jn ouders een kleme boerderij hadden. Op jonge 
leeftijd is hij gaan werken bij Stork in Hengelo, waar 
hij steeds weer met plezier naar toe gmg en het met 

zijn collega's goed kon vinden. Toen kwam zijn eer
ste vrouw Sientje in z1jn leven. Samen kregen ze twee 
kinderen. Een fijne tijd hadden ze met hun gezin. Toen 
zijn vrouw op jonge leeftijd overleed brak voor hem 
een moeilijke tijd aan, maar door zijn positieve in
stelling wist hij hier gesterkt uit te komen. 
Een nieuwe levensweg vond hij met zijn tweede vrouw 
Mien, waarmee hij ook voor haar 4 kinderen een echte 
vader probeerde te zijn. Jan en M1en hervonden rust 
in hun leven en gingen samen genieten. HiJ haalde 
z1jn rijbewijs en vele tochtjes en leuke vakanties volg
den. Daarbij waren de reizen naar lourdes ongetwij
feld hoogtepunten. 
In zijn laatste levensfase moest hij steeds meer Inle
veren. Toch bleef zijn interesse voor de natuur, het 
voetbal kijken en het dagelijks nieuws bestaan. 
Tot het laatst toe bleef zijn betrokkenheid voor ons 
voelbaar. Heel bewust nam hij afscheid van zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. Met zijn laatste woorden 
"zorg goed voor elkaar' zullen we proberen dit spoor 
te volgen. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte 
en het overlijden van mijn lieve man en zorgzame va
der en opa. 

W.J. Egberink-Horsthuis 
Kinderen en kleinkinderen 


