


t In stilte ben je heengegaan 
Maar vergeten doen wij jou nooit. 

Jan Oude Egberink 
echtgenoot van 
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Pa werd geboren te Hertme op 21 juli 1931. Heel onverwacht is 
hij van ons heengegaan op 13 september 2001. 

Pa kwam uit een gezin van 12 kinderen. Hij was de tweede uit dit 
grote gezin. Pa was een harde werker. "Niet klagen maar dragen" 
zei hij altijd. Al voor zijn 13e begon hij mei werken. Eerst als 
timmerman waarna hij zich opwerkte tot uitvoerder. 's Avonds was 
hij vaak werkzaam als verzekeringsagent. Zelfs tot op zijn 67ste 
was Pa nog hard aan het werk met het opbouwen van het Lutke 
Hulscher. Nadat hij hier jaren met veel plezier aan het werk is 
geweest kwam langzamerhand het besef dat hij het rustiger aan 
moest doen. Pa was een gelovig mens. Vaak sprak hij tegen ons: 
"zoek eerst het Rijk Gods, het overige wordt u toegeworpen". 

Nadat Pa het huis aan de Prinsenweg verbouwd had met behulp 
van zijn broers, trouwde hij met Ma op 28 november 1959. Aan 
de Prinsenweg was en is iedereen altijd van harte welkom. Pa en 
Ma kregen hier 3 dochters, waar hij heel trots op was ("de 
jongens komen vanzelf wel" zei hij). Hij stond altijd klaar voor 
zijn gezin, ook toen zijn dochters het huis uitgingen. In de jaren 
daaropvolgend kwamen er 6 kleinkinderen. Van hen kon Pa 
intens genieten. Menig uurtje heeft hij samen met Ma opgepast. 
De kleinkinderen waren dol op Opa "Ben to". 

Pa had veel interesses en hobby's. Zijn moestuin en zijn motoren 
waren zijn lust en zijn leven. Met zijn broers heeft hij vele 
toerritten gemaakt. Pa dronk ook heel erg graag een biertje met 

zijn "maatjes" (buren). Hij was geïnteresseerd in muziek en was 
jarenlang lid van de muziekvereniging. Daarnaast was hij bij de 
handbal van l.V actief als leider en later als supporter. 

De laatste tijd voelde Pa zich niet lekker. Via de huisarts kwam hij 
bij de longarts. Na veel onderzoeken kregen wij op 27 juni 
(Ramon's verjaardag) bericht dat hij longkanker had. Dit was 
een enorme schok voor hem en voor ons. 

Na diverse vervolgonderzoeken bleek dat Pa geopereerd kon 
worden. De avond voor de operatie was hij bang maar hij bleef 
optimistisch. Hij zei: "het is nog nooit zo duister geweest of het 
wordt wel weer licht" . Nadat Pa door een diep dal was gegaan 
ging hij elke dag, mede dankzij zijn wilskracht, een klein stapje 
vooruit. Wij kregen allemaal het gevoel dat Pa zich er doorheen 
zou slaan, maar uiteindelijk kon zijn hart het niet meer aan. 

Pa, je was trots op ons, maar wij ook op jou. Niemand van ons 
had kunnen bedenken dat wij zo onverwacht afscheid van je 
moesten nemen. Ma en wij zullen je enorm missen!! 
Je zorgde zo goed voor Mama, nu zullen wij dat doen. 
Pa, bedankt! 

Het Beste! (dit waren Pa zijn laatste woorden aan ons) 

Voor al uw belangstelling en medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u heel 
hartelijk dank. 
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