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Oude Egbrink 

weduwe van 
WILLEM VAN BENTHEM 

Zij werd geboren op 12 juni 1922 te Oldenzaal. 
Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis 
'Gerardus Majella' te Denekamp overleed zij op 
25 september 2008 op de leeftijd van 86 jaar. 
We hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een gezongen uitvaart op 30 september in de 

parochiekerk H. Nicolaas te Denekamp. 

Een lieve moeder en oma is van ons heengegaan . 
Zij was voor ons allemaal een voorbeeld aan wie 
wij met dankbaarheid terug zullen denken . 
Moeder was een bescheiden en behulpzame 
vrouw. Haar leven werd gekenmerkt door haar 
zorgzaamheid voor haar man Willem en haar 
kinderen. Haar goedheid en vriendelijkheid 
maakte haar bij iedereen geliefd . 
Ze groeide op in Denekamp, waarna ze al op 
jonge leeftijd meehielp de kost te verdienen, 
zoals dat gebruikelijk was in die tijd. Jarenlang 
heeft ze gewerkt in de textiel in Nordhorn en 
later in Enschede. Oorlogsjaren of niet, de liefde 
overwint alles. Ze kreeg verkering met Wi llem 
van Benthem en op 13 november 1947 trouwden 
zij en gingen in Ootmarsum wonen. In 1955 

kregen zij de zorg voor Willy en Louis, zonen van 
haar oudste zus Marie en Bernard Lohuis ; beiden 
waren in het voorgaande jaar op jonge leeftijd 
overleden. Samen met vader heeft moeder haar 
verantwoorde lijkheid en zorg voor het gezin meer dan 
waargemaakt. Na een arbeidzaam leven, waarin ook 
tijd was voor haar hobby's, vooral puzzelen en 
zwemmen, verhuisden vader en moeder naar een 
aanleunwoning in Denekamp . Korte tijd later overleed 
vader. Het was voor moeder een hard gelag waar ze 
zich dapper en vertrouwend op haar diepe geloof 
doorheen sloeg . Ze heeft nog veel goede jaren 
beleefd, genietend van haar kleinkinderen en de 
kleine dingen in het leven. Twee jaar geleden werd ze 
opgenomen in het ve rpl eeghuis Gerardus Majella in 
Denekamp. Hoewel ze zowel geestelijk als lichamelijk 
steeds meer moest inleveren, heeft ze tot vlak voor 
haar overlijden bewust kunnen genieten van 
uitstapjes, bezoek en wandel ingen. Enkele weken 
geleden werd haar conditie snel zwakker . De kracht 
die ze nog had stopte ze vooral in gebed . Op 
donderdagochtend vroeg is ze vredig ingeslapen. Het 
geloof heeft een grote plaats ingenomen in haar 
leven . Dit is haar ook een grote steun geweest in 
moeilijke dagen . Wij zijn dankbaar dat we haar zo 
lang in ons midden mochten hebben . 
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\ Graag willen w ij u bedanken voor de belangstelling en 

het medeleven tijdens haar laatste levensfase en na 
haar overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, 30 september 2008 


