


Waarom zoveel vragen, 
is er zoveel pijn, 

waarom zijn er zoveel dingen, 
die niet te begrijpen zijn ... 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Bernarda Christina 
Egbers-Wijnberg 

"Nardy" 

echtgenote van Bennie Egbers 

Geboren: 17 februari 1956 
Overleden: 15 september 2008 

Na de uitvaartplechtigheid op 19 juli 
in de H. Maria Geboortekerk te Losser, 

hebben wij haar lichaam te ruste gelegd 
op het R. K. Kerkhof aldaar. 

Nardy is geboren in Glane in een gezin van drie 
kinderen. Zij trouwde op 28 oktober 1977 met 
Bennie, samen kregen ze twee kinderen, Marcel 
en Marieke. 

Ma had interesse in alles wat groeide en bloeide, 
vooral de moestuin betekende veel voor haar, 
daar kon ma zich uren in vermaken. 

Ma was een lief en zorgzaam persoon, bij al les 
wat we deden stond ma voor de volle 100% 

achter ons, en we gingen er voor. Ook voor pa 's 
bedrijf stond ze altijd klaar, als pa er laat weer 
was wachtte ze met eten zodat ze samen aan 
tafel zaten. Ook voor Marcel en Marieke was ze 
een lieve moeder. Ze werden tot aan groep vier 
op fiets naar school gebracht en opgehaald. Als 
we een buitenrit organiseerden met de paarden 
zorgde ma voor een hapje en een drankje, en 
ook voor de bokelkalfkes heeft ze heel wat kan
nen koffie gezet, wat ze altijd met heel veel ple
zier deed. Wat hebben we een lol gehad alles 
kon niets was haar te veel. 

Ook haar kleinkinderen Kayla en Niek beteken
den veel voor haar, ze werden lekker verwend. 
Elke zondagmiddag kwamen ze langs en door 
Kayla werd ze zelfs "oma taart" genoemd. 
Helaas heeft zij er niet lang van mogen genieten. 

Ma bedankt, je was een lieve vrouw, een zorgza
me moeder en lieve oma. 

Jullie belangstelling en medeleven tijdens haar 
kortstondige ziekte en bij het overlijden, is voor 
ons een grote steun, we wi llen jullie hiervoor har
telijk bedanken. 

Bennie 
Marcel en Dagmar 

Kayla, Niek 
Marieke 


