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Wil in uw gebed gedenken 

GEERTRUlDA JOHANNA EGBERINK 

echtgenote van 
Hermanus Marinus Oude Schol ten. 

Zij werd geboren te Ha5selo (gem. Weerst>lo) 
op 19 juli 1909 en overleed, gesterkt door 

het Sacrament van de Ziekenzalving, 
op 11 januari 1985 in het St. Gerardus 

Majella Ziekenhuis te Hengelo(O). 
Zij werd begraven op het parochiële kerkhof 

te Deurningen op IS januari 1985. 

Geleidelijk was de blijdschap uit haar leven 
weggetrokken en zij heeft er hevig onder ge· 
leden dat zij · want zij heeft het heel sterk 
beseft · ook haar man en kinderen en zelfs 
haar kleinkinderen daardoor moest laten 
lijden. Zonder er zelf ook maar iets aan te 
kunnen doen en tegen haar uitdrukkelijke 

wil in was haar lijden ook een zware beproe
vin~ voor haar echtgenoot en kinderen. 
"Ntemand kan mij helpen": zij heeft het 
herhaaldelijk gezegd en het was een groot 
kruis voor al haar dierbaren machteloos te 
moeten toezien. 
Haar laatste houvast was haar geloof en in 
het bijzonder haar Marialiefde en tot op haar 
sterfbed heeft zij daarvan roerend getuigd 
toen zij biddend tot het laatst, uit dit leven 
heenging. 
Diep ontzag voor Gods grootheid deed haar 
smeken: "Uit afgronden roep ik U, Heer: 
hoor mij, Heer, ik blijf vragen." (ps. 129, I) 
Nu bidden wij haar toe, dat zij, gelouterd 
door de beproevin~en van haar laatste Ie· 
vensjaren, in het huts van de Vader mag wor· 
den welkom geheten en getroost door de 
Moeder van Altijddurende Bijstand, en daar 
wacht op al haar dierbaren die haar met lief
de hebben begeleid en geholpen. 
Wij gunnen haar van harte die plaats van 
verkwikking, licht en vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van mijn 
vrouw, onze moeder en oma, danken wij U 
h;utelijk. 

H.M. Oude Scholten 
kinderen en kleinkinderen. 


