
Nooit zul je door de tuin meer lopen 
Waar iedere bloem en iedere plant 

getuigde van je zorgende hand. 
- Nu gaat in de Hemel de tuin voor je open -



t 
Met dankbare gevoelens denken wij terug aan 

Gerrit Oude Egbrink 
Gerhardus Johannes Hermanus 

echtgenoot van 

Annie Hermelink 
Hij werd op 26 december 1935 geboren in 
De Lutte. Onverwachts is hij op 11 juli 2003 
in het ziekenhuis te Enschede overleden. We 
hadden hem voor het laatst bij ons op 16 juli 
2003 tijdens de viering van de H. Eucharistie 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna 
wij hem begraven hebben op het 
Parochiekerkhof. 

Op 1 februari 1964 trouwde hij met Annie 
Hermelink en droeg haar op handen. In dit 
zeer gelukkige huwelijk van bijna 40 jaar wer
den 4 dochters geboren. Een groot verdriet 
kregen ze te verwerken toen 1n 1997 hun 
dochter Anja na een noodlottig ongeval is 
overleden. 

De kleinkinderen waren voor Gerrit een grote 
bron van vreugde, en hij kon uren met ze 
spelen. Gerrit was timmerman, zijn gouden 
handen waren altijd voor ons bezig. Met een 
warm gevoel leven wij in de huizen die hij 
voor ons heeft gebouwd. De moestuin was 
zijn grootste hooby, waar hij dan ook dage
lijks te vinden was. Ook hield hij ervan om te 
gaan fietsen in de natuur. Gerrit was een 
behulpzame man, met een zacht en rustig 
karakter. Met zijn droge humor nam hij 
menigeen in de maling. Hij was vrijwilliger biJ 
het Huifbedf>roject voor gehandicapten van 
de Losserhof. 

Gerrit, je was een man, vader en opa uit dui
zenden, bedankt voor alles, we houden van 
je en zullen je ontzettend missen. 

iedereen die in de afgelopen dagen, op 
welke manier ook, met ons heeft meege
leefd, willen we hiervoor hartelijk danken. 

Annie Oude Egbrink - Hermelink 
kinderen en kleinkinderen 


