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Een dankbare herinnering aan 

ANNY OUDE EGBRINK-NORDKAMP 

sinds 4 januari 1960 gehuwd met 

HENNY OUDE EGBRINK 

Ze werd in Overdinkel geboren op 20 juni 1932. Plotseling ging ze 
van ons heen in haar huis te Oldenzaal op 12 augustus 1990, nog 
voorzien van het H. Oliesel. 

Na de Uitvaartdienst in haar parochiekerk, aan Maria toegewijd, 
hebben we haar lichaam vergezeld naar de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal op 16 augustus. 

Ze was de jongste van het gezin van 8 kinderen, die in Overdinkel 
opgroeiden. Sinds haar huwelijk in 1960 woonde ze met Henny 
in de Gruttostraat te Oldenzaal. Ze hebben veel voor elkaar 
betekend en vooral de laatste jaren elkaar op een geweldige 
manier aangevuld. Hun huwelijk bleef kinderloos, maar Anny 
werd wel in haar spontaan aanvoe len de tweede moeder van veel 
kinderen in haar familiekring en in haar naaste omgeving. 
Haar huis was haar alles; daar verzorgde ze de bloemen en 
planten; daar ontving ze als een harte lijke vrouw haar familie en 
kennissen. 

Door operaties en ziekten werden haar veel beperkingen 
opgelegd, waarin ze zich gelukkig wist te schikken en vrede vond 
in de huiselijke kring. 
Ze was een gelovige vrouw, wier hart uitging naar God en die elke 
dag de tijd ervoor nam tot God te bidden; de laatste jaren was het 
kerkbezoek een grote opgave, maar als ze kon, was ze present. 
De H.Gerardus bleef voor haar de voorspreker, thuis en bij de 
jaarlijkse Gerardusprocessie. 

Het 30-jarig huwelijk in januari hebben ze nog zo mooi thuis 
gevierd, maar ze sprak wel eens over haar voorgevoel, dat ze niet 
oud zou worden. Inderdaad kwam voor haar de dood letterlijk "als 
een dief in de nacht." 
Moge ze vrede vinden in "de nieuwe hemel en de nieuwe aarde"· 
en wij de kracht om samen voort te gaan in troost en steun. ' 

'(jij ~nL mij bij mijn naam, (joá 
(jij LijL vmrouwá met waL if;_áot. 
(jij ptifL mijn harL, mijn ft,le leven; 

(jij r.ie.t mij aan m.ü 09tn van ttn mtns. 
Lttr mij htL /aaLSLt9tvtn waL if;_ft , F,, 

Mijn Ûven verûuen om Uw naam. 
'DaL if;_ rJ, mag leren leven, 
'DaL if;_tfaarin swvtn f;_an.' 

(uiL htL processi,bot/<jt van át 'J{. (jeraráu.s} 

Uw medeleven na het plotseling heengaan van mijn lieve vrouw 
heeft mij goedgedaan. Daarvoor wil ik U bijzonder danken. 

Henny Oude Egbrink. 


