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Ter dankbare herinnering aan 

HERMAN EGBERINK 
echtgenoot van 

MARIE TEN TUSSCHER 

Geboren te Hengelo 
14 oktober 1911 

Overleden te Hengelo 
31 december 1993 

Herman heeft uw meeleven tijdens zijn ziekte bij
zonder gewaardeerd en ook voor mij was dat een 
grote steun. Ook dank ik u van harte voor uw 
meeleven na zijn heengaan. 

M.M. Egberink-ten Tusscher 

Hengelo Ov. , 5 januari 1994 

Lieve Herman, 
Wat zal ik je missen nu je bent heengegaan. We 
hielden zoveel van elkaar. Al de 54 jaar van ons 
huwelijk heb je me op handen gedragen en me 
verwend. Samen mochten we lief en leed delen . 
We hebben immers zoveel mooie dingen met el
kaar mogen beleven, maar we hebben ook het leed 
om het verlies van onze lieve Fons samen gedra
gen. Toen hij op 12 december 1972 overleed had 
je er zoveel verdriet van dat je er daarna niet over 
kon praten . 
Je was blij dat er zoveel familieleden en vrienden 
waren die met ons meeleefden. Je hield immers 
van gezelligheid en was altijd goed gehumeurd. Je 
kaartte graag en je was vol humor tot het laatst toe 
en wat genoot je van je auto . 
Begin november hoorde je dat je ongeneeslijk ziek 
was . We hebben toen nog veel met elkaar kunnen 
praten. Je was dankbaar voor de goede zorgen van 
lieve mensen die er voor zorgden dat je thuis kon 
blijven. Zonder te klagen heb je je ziekte heel 
dapper gedragen. Je wilde wel sterven maar je 
vond het zo moeilijk om mij achter te moeten laten. 
Toen je de Ziekenzalving had ontvangen heb je je 
overgegeven en ben je vredig heengegaan. Nu ben 
je weer bij Fons. 
Je hebt altijd goed geleefd. We weten dan ook 
zeker dat je nu in Gods Hemel bent. 
Lieve Herman, samen met allen die van je houden 
ben ik je heel erg dankbaar voor alles wat je voor 
ons hebt betekend. We vergeten je nooit. Rust nu 
in vrede. 

Je Marie . 


