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Hij werd geboren op 15 september 1925 in De 
Lutte en overleed, voorzien van het Heilig Sa
crament der Zieken, op 15 september 1996 in 
het verpleeghuis Oldenhove te Losser. Op 19 
september heb~n wij hem_v~r het laatst in.<?ns 
midden gehad t11dens de viering van de Heilige 
Eucharistie in de St. Plechelmus"kerk te De Lutte. 
Daarna hebben we hem begraven op het paro
chieel kerkhof aldaar. 

Johan Oude Egbrink zal in onze herinnering blij
ven voortleven als een rustige en eenvoudige 
man, een stille werker ook die deed wat gedaan 
moest worden. Op 24 mei 1960 trouwde hij met 
Sientje Zanderink en samen werden hun een 
dochter Marga en een zoon Jos geschonken. 
Hij hield van net leven op de boerderij. Op vroe.: 
ge leeftijd kreeg hiJ echter al last van reuma. H11 
moest stopP.en met werken en de boerderij over· 
doen aan zijn vrouw en zoon Jos. Met het voort· 
schrijden van de reumatische aandoening kon 
hij steeds minder en kreeg hij ook steeds meer 
p11n. Toch hoorde je hem nooi!. klage~ en was 
h~ nooit ontevreden. Ondanks z11n handicap was 
h11 een tevreden man. 

In de jaren dat hij nog goed kon ging hij er graag 
met de fiets op uit. Het liefst was hij buiten en 
genoot hij van de natuur. Hij kon ook inten_s v!in 
zijn kleinkinderen genieten. Hij had de kleinkin· 
deren graag om zich heen . Hij was een lieve 
opa. 
In maart van dit jaar werd Johan opgenomen in 
het ziekenhuis. Hij had inmiddels zoveel verzor· 
ging nodig dat hij niet meer naar huis terug kon. 
Rij werd daarom begin juni overgeplaatst naar 
het verpleeghuis Oidenhove. Hier heeft h~ nog 
een hele fijne tijd gehad. Dankbaar was hiJ voor 
de goede verzorging en voor de liefdevolle aan· 
dacnt van het verplegend personeel. Op Olden· 
have zag hij uit naar oe·zondagen. Hij werd d.an 
opgehaald door Jos en mocht weer eventies 
thuis zijn. Op een bijzondere manier heeft hij nog 
genoten van de bruiloft van Jos en Ans tien da· 
gen voor zijn sterven. 
Hoewel zi/·n gezondheid niet goed was, is hij toch 
nog vrij p otseiing ernstig ziek geworden eni:na 
het ontvangen van het Heilig Sàcrament der le
ken, op zijn 71-ste verjaardag overleden. Dank· 
baar voor alles wat hij voor ons heeft mogen 
betekenen, bidden wij hem het eeuwige leven 
bij God toe. Moge hij nu zonder pijn en zorgen 
rusten in Vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van mijn man, va
der en opa. 

Familie Oude Egbrink-Zanderink 


