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Wij gedenken 

Gerard Egberink 

Gerard werd op 11 augustus 1948 in Almelo ge· 
boren als oudste zoon van Herman en D1en 
Egbennk. In Denekamp leerde hiJ Loes kennen 
en ze trouwden op 16 november 1973. U1t hun 
l elde werden Maan1e en Lottie geboren. 
Gerard st.erf op 9 februari 1996 thuis aan de 
Ootmarsumsastraat 2a. na een slopende z1ekte 
die 1 ,5 1aar duurde. 
Op 14 februan 1996 hebben we hem, na de 
Eucharistievienng n de H. Nicolaaskerk. ter ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Gerard Egberink .... . wie kent hem niet. 
Een man die hoge e1sen aan ZIChzelf stelde en 
waarvan hij zijn gezm -Loes, Maartja en l ottie
wilde laten profiteren. 
Hij studeerde bijna ziJn hele leven. avond aan 
avond in zijn kantoor. om zijn grote doel te berei· 
ken. Een eigen kantoor als accountant. dat was 
zijn ideaal. En het lukte hem uiteindeliJk, maar lang 
mocht het met duren. Na slechts 1 maand kwam 
zijn z1ekte aan het 11cht en stortte voor Gerard de 

wereld in. Alliet hij dat niet zozeer aan de buiten
wereld merken. Zo was zijn karakter niet. Hij deed 
ZICh beter voor dan hiJ zich in werkelijkheid voelde. 

Ook maatschappelijk droeg Gerard een hoge ver
antwoording, en hij wilde ook de Denekampse 
Gemeenschap laten meeprofiteren van zijn talen
ten. Van gehand1captensport tot dorpsfeesten en 
lektor in de kerk. n1emand deed tevergeefs een 
beroep op hem. 

Heel onverwacht moesten we op 9 februan af· 
scheid van hem nemen. Dat doet ons PIJn en 
stemt verdnetig. 
Maar we zijn dankbaar dat we hem in ons m1d· 
den mochten hebben en dat hem een verdere liJ· 
dansweg bespaard is gebleven. 

Moge Gerard rusten in vrede en gedenk hem m 
uw gebed. 

Wij danken u voor de belangstelling en uw me
deleven tijdens de z1ekte van Gerard in deze moei
lijke dagen. 

l oes Egberink-Rikkink 
Maartja en Lottie 


