


Wij blijven achter met vele vragen 
God weet wat je hebt moeten dragen 

In dierbare herinnering 

Mathilde Oude Egberink-Fleming 

Sinds 22 oktober 2001 weduwe van 
Bennie Oude Egberink 

Mathilde is geboren op 13 juni 1928 in Alten Lingen 
(Duitsland) en op 74-jarige leeftijd op 6 juni 2003 

overleden te Losser. Ze is op 11 juni 2003 
begraven op de R.K. begraafplaats te TIiiigte. 

Opgroeiend in een gezin van 7 kinderen heeft ze 
haar jeugd doorgebracht in Alten Lingen. Na haar 
schooltijd heeft ze de huishoudschool doorlopen. 
Haar grootste wens was om kinderverzorgster te 
worden. Ze betreurde zeer dat ze de opleiding moest 
beëindigen. Haar ouders hadden een boerderij. Met 
name de oorlogsjaren waren niet gemakkelijk, ook 
het omkomen van haar broer Anton heeft haar leven 
behoorlijk beïnvloed. Door het gemis van haar broer 
kwam men handen tekort op de boerderij. Mathilde is 
dan ook gestopt met de opleiding en thuis mee gaan 
werken op de boerderij. Samen met haar vader heeft 
ze jarenlang de boerderij draaiende gehouden. Ze 
heeft altijd een bijzondere band met haar vader 
gehad. Later werd de boerderij door haar jongere 
broer overgenomen. In die jaren heeft ze Bennie 
leren kennen en in 1964 naar Nederland gekomen, 
alwaar ze is getrouwd en ze in TIiiigte zijn gaan 
wonen. 

Het wonen in TIiiigte vergde de nodige aanpassingen 
van haar, van het drukke boerenleven naar een rela
tief rustig dorps bestaan. Al vrij snel is ze weer werk 
gaan zoeken als gezinshulp. Ook het handwerkclubje 
heeft haar de nodige uren verstrooiing gebracht. Doch 
helaas bleven haar zwaardere beproevingen niet 
bespaard. Na een hoopvolle zwangerschap moest ze 
een dood kindje baren. Dit ging met de nodige proble
men gepaard. Een volgende zwangerschap behoorde 
niet tot de mogelijkheden. Dit gemis is ze nooit hele
maal te boven gekomen, en heeft altijd als een rode 
draad door haar verdere leven gelopen. 
Met het toenemen van de leeftijd werd Mathilde 
geplaagd door meerdere vervelende kwalen, met als 
grootste klap het overlijden van Bennie. Dit heeft 
mede bijgedragen tot een versneld ouderdomsproces. 
Na een jaar in Ootmarsum, was overplaatsen naar 
Losser onvermijdelijk. Het hernieuwd de kop opsteken 
van de leukemie en het gevorderde ouderdomsproces 
heeft uiteindelijk geleid tot haar overlijden. 

Alleen God zal weten wat zij allemaal heeft moeten 
dragen. Wij hopen dat ze nu bij onze hemelse Vader 
de rust heeft gevonden, die ze hier op aarde nergens 
meer kon vinden. 

Mathilde, bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis 
van Mathilde betuigen wij u onze oprecht dank. 

Fam. Fleming 
Fam. Oude Egberink 




