
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HERMANUS ANTONIUS 
OUDE EGBRINK 

echtgenoot van 
Wilhelmina Gesina Gerritdina Groener. 

Hij werd op 14 mei 1929 in De Lutte geboren. 
Hij over1eed op 16 april 1993 te Losser. 

Na de Eucharistieviering op 21 april d.a v. In 
de parochiekerk van de H. Maria Geboorte te 

Losser volgde zijn crematie te Usselo. 

Het is stil geworden thuis. Er is een lege 
plaats gekomen in ons leven. 
De laatste 14 1

' 2 jaar hebben wij met extra 
bewondering naar pa gekeken. 
Hij was ondanks zijn ziekte altijd optimistisch 
en vrolijk en genoot van elke dag dat hij zich 
iets beter voelde. 
Als je hem vroeg: "Hoe is het?", kreeg je 
steevast het antwoord: "Oir bint slimmere 
dingen" of "'t kon slechter". 
Dat was kenmerkend voor hem, altijd belang
~~lling en med~lijden hebben met hen die In 
z11n ogen nog zieker waren. 

Hij had 3 kleinkinderen die veel voor hem 
betekenden. 
En al het lief en leed van hen werd altijd met 
hun "opa piep piep" gedeeld. 
Hij heeft door zijn ziek-zijn nooit met hun 
kunnen stoeien dat was voor hem een gemis, 
maar dat maakte hij door zijn aandacht voor 
hen dubbel weer goed. 
Pa en ma woonden sinds eind juli vorig jaar 
In een gezellig hulsje In Losser. 
Daar hadden ze het best naar hun zin met z'n 
tweeên maar de gezondheid van pa liet veel 
te wensen over. 
Lichamelijk en geestelijk was hij het vechten 
moe. Toen we hem op 16 april uit het zieken
huis ophaalden, wou hij zijn ogen voor goed 
sluiten en dat heeft hij thuis te midden van 
ons ook gedaan. 
Wij hadden ons geen betere man, vader en 
opa kunnen wensen. 

Dat hij ruste In vrede. 

Wij zijn u zeer dankbaar en erkentelijk voor 
uw medeleven. 

W.G.G. Oude Egbrink - Groener 
Kinderen en kleinkinderen. 


