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Ter nagedachtenis aan 

MARIE OUDE EGBRINK 

>· Marie werd op 5 mei 1924 geboren te De Lutte. Zij 
overleed op 10 mei 1987 in het ziekenhuis De Stads
maten te Enschede. Op 13 mei d.a.v. namen we -na een 
Eucharistievierin~ in de Kapel van De Losser-Hof -
voorgoed afscheid van haar in Usselo. 

Meer dan 60 jaar woonde Marie in het huis waar zij 
geboren werd. Haar moeder overleed vroeg. In het 
nieuwe gezin dat haar vader stichtte, groeide zij op met 
2 zussen en 2 broers. Een heel bijzondere band had zij 
met haar broer Johan die op de boerderij bleef, zijn 
vrouw Sientje en hun kinderen Marga en Jos. Een klein 
jaar verbleef Marie op De Losser-hof waar zij zich 
boven verwachting snel thuis voelde. 
Marie was een frisse, stralende plattelandsvrouw die er 
altijd verzorgd uitzag: een schoonheid zonder make-up. 
Ook haar spulletjes moesten steeds in orde zijn: een jurk 
op de wasdraad keek ze bij wijze van spreken de kast in. 
Op de boerderij aan de Lossersedijk voelde zij zich 
helemaal thuis en veilig. Ze had er haar kleine taken 
binnen en buiten. 

Ze breide veel, kon heel fijn tekenen en kleuren. Ze was 
gesteld op regelmatige bezoekers als de bakker en de 
slager. Ze hield heel veel van dieren. 
Op haar man ier was ze een echte prater. Ze had gevoel 
voor humor en stak, als ze de kans zag, mensen ook de 
gek aan. Dan stráálden haar ogen nog meer dan anders. 
Dat alles ging als in een vloeiende lijn door in dat kleine 
jaar op De Losser-Hof. Ze kreeg weer schik in een 
autorii wende steeds meer aan de drukte van de kerk 
en genoot van de dieren op de boerderij. Ze had het 
helemaal naar haar zin. 
We hadden Marie graag nog een aantal van die jaren 
gegund, doch weten ook dat haar veel lijden is bespaard 
waar ze het zeker zeer moeilijk mee zou hebben gehad. 
Marie, we zullen het samen nog vaak over jou hebben: je 
was zo prachti~. zo puur, zo vol onschuld. Wij zijn blij 
dat wij voor JOU mochten zorgen en jou mochten 
meemalken. 

Niemand heeft zichzelf gemaakt, 
blijft echter door God aangeraalkt 
Dat kunnen geloven wordt vandaag gegeven 
aan wie nadenkt over jouw bijzondere leven. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

De familie Oude Egbrink 


