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"Een bijzondere vrouw 

we1111g nemen en veel geven. 
Altlp harte/(~ en wann. 

Als de mensheld zoals ïi was, 
was de wereld niet ann. • 

Dierbare hennnering aan 

Elisabeth Bergsma 
weduwe van 

Hennie Oude Egberink 

Moeder werd op 11 augustus 1933 in Hengelo geboren en is 
alhier ooi< overleden op 12 augustus 2004. Haar ouders had· 
den 2 dochters waarvan ZIJ de Jongste was. Een groot deel 
van de oortogsjaren heeft ze alleen samen met haar moeder 
en zus moeten dooonal<en, omdat haar vader tn een werk
kamp tn Ou ts!and zat Pas na de oorlog kwam hij weer thuis. 
Dit waren voor haar moeilijke, maar ooi< spannende Jaren 
waarover ze veel vertelde. tn 1956 trouwde ze met Hennie 
Uit dit huweliJk zijn 4 zonen geboren. Haar ouders woonden 
bij haar in, dus het was best een drukke boel. Opa en oma 
en later vader heeft ze zeil verzorgd tot het eind. De dood 
van haar vader en moeder heeft haar erg aangegrepen en 
ze moest vaak even huilen als ze aan haar ouders terug
dacht. Net als haar moeder was ze een diep gelovige vrouw, 
waarbiJ ze vooral Maria vereerde. 
Ze was er altijd voor haar ktnderen. •uesbeth, Mama, 
Moeders•, zo had ieder een eigen naam voor haar. 

Ze was een gemoedelijke vrouw dte ook gemakkelijk een 
gesprek met onbekenden kon begtnnen. Zo heeft ze menig 
kontakt gelegd welke Uitgroeide tot dierbare vriendschappen. 
Stnds 1974 ging ze wekelijks naar het kerkhol voor het ver
zorgen van het graf van haar ouders en later ooi< dat van 
vader, wat haar veel voldoenmg gaf Zij was een hard
werkende vrouw die ziChzeil altt)d wegct)ferde voor anderen. 
Gastvnjheid stond voor haar hoog tn het vaandel. De koffie 
stond altijd voor iedereen klaar en menigeen heeft wel eens 
aan tafel meegegeten. Naast haar liefde voor de medemens 
was zij ook een echte dierenvriend. Ze kon geen dierenleed 
verdragen. Haar grote hobby was haar grote tuin. De 
bloementuin als wel de moestuin moesten er altijd picobello 
bijliggen. Ook het huis moest er altijd keurig uitzien. Daar
naast heeft ze jarenlang 3 maal per week bidschriften rond
gebracht Ondanks het grote verdnet om het overlijden van 
vader in 1999 ging ze dankzal de haar zo typerende wils
kracht verder met haar leven, samen met haar kinderen en 5 
klelflklnderen, waarvan ze alb)d VOlop genoot. Binnen niet aJ 
te lange tijd had ze de draad weer goed opgepakt en genoot 
weer volop van het leven. 
Ze had weer zoveel mooie plannen voor de toekomst, sa
men met ons èn Johan, die ze had leren kennen en waar
mee ze in korte tiJd een hele goede band had opgebouwd. 
Maar helaas is aan dit alles een wel zeer abrupt en onver
wacht einde gekomen. 
Wij zullen ons haar blijven herinneren als de lieve en zorg
zame mama en oma die zij altijd voor ons is geweest. 

Lieve moeder, rust nu maar zacht, 
Je kinderen en kleinkinderen. 


