
t Herinner mij zoals ik was, 
herinner mij in de zon. 

Herinner mij in mijn goede dagen 
toen ik alles nog kon. 

Dierbare herinnering aan 

Hennie Oude Egberlnk 

echtgenoot van 
Liesbeth Bergsma 

Vader werd geboren op 
3 augustus 1930 te Hertme en is overleden 

op 17 december 1999 te Hengelo. 
Als oudste zoon van een gezin van 

12 kinderen bracht hij zijn jeugd door op het 
platteland. In 1956 trouwde hij met Liesbeth. 

Uit dit huwelijk werden 4 zonen geboren. 

Hennie, Henk, Hendrik-Jan, vader, vaders of 
vaderman, zo had een ieder van ons z'n eigen 
naam voor hem. Een man van weinig woorden. 
Als je In één zin onze vader zou moeten 
beschrijven, dan zijn deze woorden treffend. 
Geen poespas, recht door zee en kordaat. Een 
goede vader, die het heerlijk vond als hij aan de 
grote tafel zat met z'n zonen om van alles door 
te praten. Een hardwerkende man voor z'n 
gezin dat steeds groter werd met 5 kleinkinderen 
waar hij dol op was. Vader had mens en dier lief. 

Veel te vroeg hebben wij afscheid van hem 
moeten nemen en hij van ons. Hij hield van het 
leven, maar dan wel van een goed leven. "Liever 
een kort en goed leven, dan een lang en slecht 
leven", waren de woorden die we hem vaak 
hebben horen zeggen. 
Auto's en motoren waren z'n grote passie, maar 
ook tuinieren en naar gezellige muziek luisteren 
deed hij graag. Vaak trok hij er op uit met z'n 
jongens. Herinneringen waar we allemaal mooi 
op terug kunnen zien. De laatste jaren voordat 
hij ernstig ziek werd was hij vaak te vinden in de 
motorzaak van zijn zoon. Hij genoot zichtbaar 
van de contacten met de klanten en het helpen 
in de zaak gaf hem enorme voldoening. 
Helaas heeft hij in zijn leven ook veel ziekte 
gekend, vooral het laatste jaar. 

"Niemand kan b(Jgrijpen hoe je hebt geleden 
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan• 

Moedig heeft vader z'n strijd gestreden en moe
dig is hij z'n leven lang geweest. We zijn ver
drietig dat hij niet meer bij ons is, maar we zul
len hem in ons hart bij ons blijven dragen. 

Eenieder die met ons heeft meegeleefd tijdens 
vaders ziekte en tijdens deze dagen van 
afscheid willen wij hartelijk bedanken. 

Fam. Oude Egberink 


