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In dankbare herinnering aan 

MARIA PETERINCK 

echtgenote van 

Gerardus Johannes Egberink 

Zij werd geboren in Lonneker op 16 novem· 
b_er 1911. Geheel onverwachts, nog voor
zien van de H. Zalving der Zieken, is zij op 
6 september 1992 overleden. Op 10 septem· 
ber d.o. v. hebben we haar lichaam na de uit· 
vaartdienst te rusten gelegd op het r.k. 
kerkhof te De Lutte. 

Diep bedroefd nemen we afscheid van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma. 
D.at zij zo snel van ons heen zou gaan had 
niemand verwacht, vooral omdat ze in haar 
leven zelden ziek is geweest. 

Vanaf het begin van haar huwelijk in 1940 
werkte ze mee op de boerden1 en verzorgde 
ze niet alleen haar kinderen maar ook de ve
le gasten die toen geen onderdak meer 
hadden. 

Nadat haar acht kinderen waren opge
groeid en getrouwd ging zij zich wijden aan 
haar grote hobby; de bloementuin. Velen 
zullen stekjes of bloemenzaad van haar 
hebben gekregen. In de weinige vrije tijd die 
dan nog overbleef mocht ze graag kaarten 
met mensen uit de buurt of van de soos. 
Het liefst had ze veel mensen om haar 
heen vooral haar vele kleinkinderen, waar ze 
altijd belangstellend naar uit keek. 
Het was voor haar dan ook een groot mo· 
ment dat ze haar 50-jarig huwelijk in 1990 
heeft mogen vieren samen met haar gezin 
kleinkinderen, familie, naobers en vele 
bekenden. Mooi waren de meer dan 50 jaar 
samen met haar man. 
Ze was een gelovige vrouw met veel ver· 
trouwen in haar doopheilige Maria tot wie 
ze veel gebeden heeft o.a. te Lourdes. 
Met verdriet in ons hart, maar toch dank· 
baar voor alles wat ze voor ons heeft ge
daan en betekend, nemen we afscheid van 
haar. 
Wilt U, samen met ons, haar in uw gebeden 
gedenken. 

Voor uw medeleven en belangstel ling na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

DE FAMILIE 

De Lutte, september 1992. 


