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Leek alles op een voorspoedig herstel, 

de terugval kwam toch snel. 
Herinner mij in stralende zon. 

Hoe ik was toen ik alles nog kon. 

In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Sientje Oude Egbrink - Zanderink 
Gezina Maria Theresia 

weduwe van 

Johan Oude Egbrink 

Ma werd geboren op 8 september 1926 te 
Beuningen. Ze groeide op met haar 4 broers en 3 
zussen in het ouderlijk huis aan de Nijenhaer
weg. Op 24 mei 1960 trouwde ze met Johan 
Oude Egbrink en kwam te wonen aan de 
Lossersedijk te De Lutte. 
Uit hun huwelijk werden een dochter en een zoon 
geboren. Ze was altijd aan het werk of het nou op 
de boerderij in het huis of in de tuin was. 
Ze zag overal werk en alles moest af. 
Ma was altijd vrolijk, lachte veel en had plezier in 
het leven. 
iedereen was welkom voor een kopje koffie. 
Later toen de gezondheid van pa achteruit 
ging,legde ze zich helemaal toe op de verzorging 

van hem. Totdat ze het zelf niet meer aankon, 
offerde ze zichzelf helemaal aan hem op, zonder 
ook maar een keer te klagen. Ze was altijd heel 
bezorgd om iedereen. Haar kleinkinderen waren 
haar alles. 
Toen pa overleed kon ze de vrijheid die ze toen 
kreeg toch niet meer aan. Haar gezondheid werd 
vanaf die tijd ook minder. Ze gaf zich volledig over 
aan de goede verzorging van haar schoondochter 
Ans die naast haar woonde. 
"Wat mok toch zonder die beginn" zei ze dan altijd 
als zij van haar te eten kreeg. 
Ze genoot van de dagopvang op de Scholtenhof 
te Oldenzaal. 
Ma was een gelovige vrouw, ze had een rotsvast 
vertrouwen in de H. Maria, die ze tot het einde toe 
aanbad. 
In december 2003 kwam ma ten val en brak haar 
heup. Op het eerste gezicht een niet onoverko
melijk ongeluk, maar na de zoveelste operaties 
en bijkomende complicatie, ook nog getroffen 
werd door een herseninfarct, dit werd haar fataal. 
Na 3 weken tussen hoop en vrees is ma op 
11 maart 2004, na gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken nog plotseling van ons 
heengegaan, dat ze samen met pa mag rusten op 
het R.K. kerkhof te De Lutte. 

Ma, bedankt voor al je zorg en liefde. 

Hierbij bedanken we iedereen voor het medele
ven en belangstelling in de afgelopen periode. 

maart 2003 kinderen en kleinkinderen 


