


Met grote dankbaarheid denken w[i terug 
aan 

GERHARDUS GERRIT JOHANNES EGBERINK 
echtgenoot van 

GESINA JOHANNA OUDE VELDHUIS 
H[i werd 23 september 1907 te Oldenzaal 
geboren. H[i is op 16 juli 1979 in het zie
kenhuis te Oldenzaal pverleden. Na de 
Eucharistieviering op 19 juli 1979 in de Ple
chelmusbasiliek tt Oldenzaal, hebben wij 
zijn lichaam in de handen van de Heer 
overgedragen. 

Vader in de hemel. ik ben U zeer dankbaar 
voor al uw goede qaven in mijn leven . Op 
29 november 1941 hebt U mijn vrouw als 
een truuwe en onmisbare steun in mijn 
leven meegegeven . Samen hebben we hard 
gewerkt en een mooi qezin orgebouwd. 
40 Jaar heb ik mogen werken en heb daar
voor een bijzondere onderscheid ing ont
vangen . l(ort daarop kreeg ik ' n hartaan
doening; dat was een waarschuwing , dat 
mijn leven plotseling kon afbreken . Ik ben 
U zeer dankbaar, dat ik daarna nog 15 jaar 
::amen met mijn vrouw. onze kinderen en 
later de twee kleinkinderen heb mogen 
leven Wat waren Gaby en Ralf mij dier
/Ja.1r. Iedere zondag was niet alleen voor 
lien maar ook voor mij een feestdag . 
Dierbare vrouw. ook jou ben ik dankbaar 
voor de zorq en toew[iding . Wat waren we 

met elkaar vergroeid . Toen we beiden voel 
den, dat ons leven zwakker werd . gin9en 
we nog meer op elkaar steunen. J[i was 
zo'n trouw lid van de processie naar Ke 
velaer. Meer dan 25 jaar heb jij onze wen 
sen aan Maria voorgelegd. 
Beste kinderen en kleinkinderen . ik neem 
nu onverwachts afscheid . Ook al is de mens 
gewaarschuwd, toch komt de dood nog als 
een dief in de nacht. Vooral voor moeder 
komt dit hard aan. Treur niet. Ik ben ge 
lukkig en leef b[i God, onze vader. Bl[if 
voor moeder een steun . God moge jullie 
daarvoor zegenen. 

Voor uw deelneming ondervonden bij het 
overl[jden van mijn beminde echtgenoot 
en onze zorgza :ne vader en opa, betuigen 
wij u onze hartelijke dank. 

OLDENZA·\L, juli 1979 
Begonia,traat 14 

De Familie 


