
Voor Uw medeleven betoond na het overlijden 

van onze I leve zorgzame vader, groot- en over

grootvader, zeggen wij U hartel.ijk dank. 

Hengelo (0), november 1g73 
Beukweg 7 

Familie Egberink 

Dankbaar blijft in onze herlnnenng voortleven 

HENDRIKUS CORNELIS EGBERINK 
HIJ werd geboren te Hengelo o 16 september 
1883 en sedert 8 juni 1911 was hiJ gehuwd met 

GEAAITDINA ANTONIA GEZINA LANSINK 
die hem 2 december 1956 voorging naar de 
hemel. Zelf bere ikte hij de hoge leeft[jd van 
90 j aar en door een d iep-gelovig en christelijk
werkzaam leven voorbereid en klaar, om naar 
God te gaan, ging hij plotseling van ons heen 
21 november 1973 te Hengelo (0). Zijn I ichaam 
werd aan de schoot der aarde toevertrouwd 26 

november d.o.v . op het r . k. kerkhof van 
zijn geboorteplaats. 

Deze diep-godsdienstige man zal in de herinne
r ing van zijn kinderen en van hen, d ie hem van 
nabij hebben gekend, voortleven als een goede 
vader, die p lichtsgetrouw vanuit 'n diep-beleefd 
geloof zich inzette voor z[jn gezin, zorgzaam 
was voor zijn vrouw en kinderen en zeer ge
wetensvol in onbaatzuchtige liefde en toewijding 
zijn pl icht vervulde tegenover de z[jnen, voor 
wie hij zich verantwoordelijk voelde . 
Vanuit eenzelfde geloofshouding was hij jaren· 
lang een trouw kerkzanger, d ie in blijmoedigheid 
Gods lof zong in de hem zo vertrouwde paro
chiekerk. Vanuit dezelfde geloofsi nstel l ing was 
hij gedurende ve le j aren een plichtsgetrouw l id 
van de Lodewijk-verenig lng en onbaatzuchtig 
beoefende hij dit christe lijk werk van barmhar
tighe id. Trouw dienaar van God en van de 
mensen, biddend en werkend, een rechtvaardige 
in de bijbelse zin van het woord, die leefde uit 
z[jn geloof, helder van geest tot op hoge ouder
dom, zo w illen wij dankbaar aan hem blijven 
denken. En zo mogen wij , d ie achterblijven 
vanuit dezelfde geloofsovertuiging, die ook de 
zijne was, vertrouwen. dat nu aan hem bij zijn 
ontmoeting met zijn Heer, bewaarhe id is gewor
den het woord uit het evange lie: ,.Gij goede 
en getrouwe knecht, treed binnen in de vreugde 
van Uw Heer" . 


