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Naar Gods Vaderhuis is ons voorgegaan 

Hendrikus Bernardus Egbers 

sinds 22 december 1993 weduwnaar van 

Maria Johanna Wegman 

Hij werd geboren in Zuid-Berghuizen, gemeente 
·Losser, op 11 juni 1903. Tijdig voorzien van het 
sacrament van de ziekenzalving, overleed hij thuis 
in de gemeente Losser op 13 september 1995 velen 
kwamen samen in de Mariakerk voor zijn 
Uitvaartmis, waarna zijn lichaam in het graf bij 
moeder werd bijgezet op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 18 september. 

Hij blijft in onze herinnering als een man met een 
ijzerste'rke gezondheid, die zich samen met moeder 
heeft ingezet voor zijn groot gezin van 11 kinderen, 
van wie hij er twee op jonge leeftijd moest afstaan. 
Hij was bezorgd voor zijn vrouw, aktief voor zijn 
kinderen en vol aandacht voor zijn kleinkinderen. 
We kennen hem als een harde werker bij de Heidemij 
en thuis op de boerderij. In hart en nieren boer, was 
hij verknocht aan zijn grond en aan zijn vee; maar 
hij kon ook genieten van een mooie tuin met 
bloemen en van allerlei produkten van het land. 

Een brede belangstelling legde hij aan de dag voor 
wat zich afspeelde in zijn naaste omgeving; hij 
mocht graag discussiëren over de politiek, maar ook 
het nieuws via radio en tv werd elke dag gevolgd. 
Zo kon hij meepraten over deze tijd, doch ook 
interressant vertellen over vroeger en over de oor
log. Hij hield niet echt van de moderne tijd, hij bleef 
liever bij het oude en vertrouwde, vasthoudend aan 
zij eigen ideeën. 
Sterk stond hij in zijn geloof, altijd trouw aan het 
gebed, van harte meelevend met de parochie en 
met de wekelijkse Eucharistieviering. Toen hij niet 
meer naar de kerk kon gaan, ontving hij thuis op de 
eerste vrijdag en rond de grote feestdagen in grote 
toewijding de H. Communie. Dat geloof sterkte 
hem bij het verlies van zijn vrouw en bij het vermin
deren van zijn krachten . Hij werd goed verzorgd 
door zijn kinderen en was dankbaar voor de inzet 
van de dames van de wijkverpleging. In overgave is 
hij rustig ingeslapen, in de hoop op het nieuwe leven 
in Gods paradijs. 

Graag willen we u danken voor uw medeleven 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden . 

Kinderen en kleinkinderen. 


