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Ter dankbare herinnering aan 

ANNA MARIA LEURINK 

echtgenote van 

GERHARDUSJOSEPH OUDE EGBERINK 

Zii werd op 28 juli 1912 in Hengelo(O) ge
boren. Op 14 october 1939 trouwde ze, 
Meer dan 40 jaar leefde ze helemaal voor 
haar man en haar gezin. Gesterkt door de 
sacramenten van de kerk, is zij op 2 juni 
1980 onverwacht overleden. Op 6 juni 
hebben we in de 0.L. Vrouwekerk te 
Hengelo(O) aan God dank gebracht voor 
alles, wat zij voor ons en zoveel mensen 
heeft mogen betekenen, en haar daarna te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Hen
gelo(O} . 

Zij was de moeder voor iedereen. Zo kunnen 
we kort samenvatten wat wij dankbaar van 
haar willen onthouden. Voor iedereen 
stond ze altijd klaar. Nooit was haar iets 
teveel. Voor haar man was ze de steun en 
toeverlaat in lief en leed. Voor haar kinde
ren was ze de moeder, bij wie ze altijd 
terecht konden. Iedereen was altijd wel-

kom. Haar huis en haar hart stond altijd 
open voor iedereen. Voor haar kleinkin· 
deren was ze een lieve oma, waar ze graag 
heen gingen en die altijd wel een verras
sing voor hen had. Altijd was ze er op uit, 
om allen in goede harmonie met elkaar 
te laten leven. Ze was een voorbeeid voor 
iedereen door haar goedheid, haar geduld 
en liefde. Bij alles was het geloof haar 
steun en kracht. Ze leefde heel dicht bij 
God. Ze bad heel veel en heel intens. God 
was haar kracht bij verdriet en tegensla
gen, in haar ziekte en pijn. Vol vertrou
wen is ze door de dood heen Gods licht 
en vrede binnengegaan. Ze was er van 
overtuigd dat ze, geborgen in Gods liefde, 
heel dicht ons allen nabij zou blijven. 

Moeder. dank je wel voor alles ! Lieve oma, 
dankU wel. 

Wij danken U voor alles, wat U altijd voor 
mijn vrouw en voor onze moeder en oma 
hebt betekend en voor uw meeleven bij haar 
heengaan. 

G..J. Oude Egberink 
kinderen en kleinkinderen. 

Hengelo{O), juni 1980. 




