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Ter nagedachtenis aan 

JOHANNA OUDE EGBRINK 
weduwe van 

Gerhardus Johannes Heldeman 

Zij werd geboren op 16 oktober 1893 re 
De Lutte (gem. Losser) Voorzien van het 
Sacrament der Zieken. overleed zij op 9 1uh 
1985 te Oldenzaal. Op 13 juh d a.v. vond 
de Uitvaart plaats in de parochiekerk van 
de H. Plechelmus te De Lutte waarna zij 
werd begraven op het parochi!!le ~erkhof 
aldaar. 

Bijna een eeuw lang volgde deze vrouw het 
wel en wee van wereld en kerk. Met een 
helder verstand overwoog Lij de ontwikke 
lingen. ZU oordeelde hierover vanuit haar 
normen en waarden. die bepaald waren 
door wat zij in haar jeugd van haar ouders 
en van de kerk geleerd had. 
ZU hield zich staande vanuit haar geloven. 
Haar warme belangstelling voor de missie 
verborg zij niet. Altijd lagen boekies en an· 
dere post op haar tafel die LU haar bezoe
kers liet zien. Plaatjes uit missielanden. ar
tikelen van Oostpriesterhulp en van Pater 
Bio getuigden van haar gelovige verbon
denheid, ver buiten haar huis en parochie. 

Het was niet altijd gemakkelijk voor haar 
dat zij zich voelde weggroeien van andere 
mensen. ofschoon we haar niet eenzaam 
mochten noemen. bracht haar hoge leeftijd 
toch steeds meer afstand met zich mee. 
Volledig vertrouwde zij zich toe aan mevr. 
Tellman .mijn pleegzuster·. Dit kon LIJ ook 
want zij zou nooit tevergeefs een beroep 
op haar doen. 
En op haar stille ogenbli~ken was er dan 
een kerkboek of het rozenhoedje. dat zij 
het liefst 's avonds met radio • Vaticana· 
mee bad. 
In gebed beleefde zij haar band mer God 
Kracht en moed vond zij hierin. Met de 
woorden van de H. Schrift mogen we haar 
een .sterke vrouw· noemen. 
Familieleden. vrienden en buren. harteliJk 
dank voor de goedheid die ik mocht on 
dervlnden. 

Heer onze God. geef uw dienares het eeu
wige licht, eeuwig leven in de dood en 
moge haar aardse leven een bron van in· 
spiratie blijven in ons midden, Amen. 


