
't is nich aans. 



In dankbare herinnering aan 

Ben Egberink 
echtgenoot van 

Annie Egberink - Everlo 

Hij werd geboren op 14 september 1946 te Almelo. 
Na te zijn voor:ien wm de H. Sacramcmen der Zieken 

overleed hij op 16 december :!004 te Tubbergen. 
Op 21 december d.o. v. hebben n-ij hem na een plechtige 
Eucharistieviering in de St. Pancratius Basiliek te ruste 

gelegd op/,(!( R.-K. kerkhof te Tubbergen. 

Bij alle droefheid om zijn sterven zien wij met een dankbaar 
gevoel terug op het leven van Ben. Hij kwam uit een fijn gezin 
van elf kinderen. In 1972 irouwde hij met Annie, en kwamen 
ze te wonen in de 1-lekkenshoek bij Oom Bernard. Samen 
kregen zij drie kinderen, Barry stierf helaas na 1 dag geleefd 
te hebben. Ben heeft mct Annie besloten dat Barry vandaag 
met hem wordt herbegraven. Ben was ttots op zijn dochters en 
schoonzonen. Ook de komst van Bram en Bente was alles 
voor hem, hij vond het dan ook moeilijk dat hij zijn 
oogappeltjes niet mocht zien opgroeien. Een hoogtepunt voor 
hem was dat hij het H. doopsel van Beate mocht meemaken. 
Zijn werk bij de fa. Leemans ,·cr.ulde hij met veel plezier, 
vooral de laatste jaren met het zoeken naar explosieven. Hij 
keek ontzenend uit naar de VUT, dan had hij nog meer tijd 
voor al zijn hobby's. Helaas werd in mei 2003 bij een controle 
slokdam1kanker ontdekt, na een zware operatie liet het zich 
allemaal zo goed aanzien, maar toch kwamen er na de bruiloft 
van Marleen en Erik in mei dit jaar steeds meer 
mankementjes. Totdat eind september duidelijk werd dat Ben 
de strijd niet meer kon winnen. Wij hadden een leven met een 
gouden randje, het is januner dit te moeten op geven zei hij 

dikwijls, maar toch heeft bij het aanvaard en alles nog zo veel 
mogelijk ge-regeld wat in zijn vennogen lag. Ben was een man 
met Yele liefhebberijen en hobby's, schaatsen op de 
Wcissensee was iets waar hij een heel jaar naar uitkeek, en in 
januari schaatste hij dan ook nog 150 km. Zijn wekelijkse 
biljanavondje, de kegelclub, de bannonica club, de 
schaatsclub, de gezellige kaanavonden, de fietstochtjes met 
vrienden en de lange wandelingen. De mooie vakanties naar 
Turkije en Oostenrijk. Onvergetelijk zijn de vele barbecue 
avonden. waar hij speciaal een bienap voor maakte. Ben was 
een gezellige eter en drinker. Toen dit allemaal minder ging 
hoorde je hem nooit klagen, "'t is nich aaos" waren steevast 
zijn woorden. Ondanks dat het steeds slechter met hem ging, 
kon hij oog genieten van de goede zorg van Annie en de 
kinderen, het vele bezoek dat tijdens zijn ziel-te kwam werd 
enorm op prijs b<estcld en zelfs voor de vogels die gevoerd 
werden voor zijn raam had hij alle aandacht. Tijdens zijn 
laatste levensdagen moest Ben nog een van zij n beste vrienden 
verliezen. Wij hopen dat zij nu weer samen zijn. In geloof en 
liefde gedenken wij hen en de kle ine Barry en bewaren vele 
mooie herinneringen. 

Lieve Ben, wij zullen je ontzettend missen, 
maar .... .. . ' t is nich aans. 

De vele bezoekjes tijdens zijn ziekte en uw medeleven na het 
overlijden van Ben, hebben ons erg goed gedaan. 

Bedankt allemaal. 

Tubbergen, 21 december 2004 
Bachstraat 28 

Annie Egberink - Everlo 
Cindy en Marcel 

Bram, Beme 
Marleen en Erik 




