
·slechts 1e lichaam werd ons afgenomen 
niet wie je was en ook niet wat je zei.' 

Tot ons onuitsprekelijk verdriet, werd na een kortstonáge 
ziekte van ons weggenomen, mijn have vrouw en onze 
fantastische moeder 

Marietje Egbers-Nijkamp 

Ze werd geboren op 26 maart 1939 aan de Bornsedijk 59, 
toen de gemeente Losser. Op 15december1967 trad ze 
in het huwelijk met Jan E~rs en gingen ze wonen aan 
de Dr. Kuyperstraat 24 te Oldenzaal. Op 28 oktober 1994 
overleed ze in het ziekenhuis te Enschede, voorzien van 
het H. Sacrament der Zieken. Na de uitvaartmis op 1 
november is haar lichaam ten ruste gelegd op de begraaf
plaats te Oldenzaal. 

We hadden nog zoveel plannen, zoveel dingen te doen, 
nog zoveel dingen te zeggen. Ons rest nu alleen nog de 
herinnering, de herinnenng aan een unieke vrouw. 
Je leven stond in het teken van je familie. Niel aneen je 
gezin, maar ook je zus, broers en je schoonfamilie waren 
erg belangrijk voor je. Ze liepen als een rode draad door 
ie leven. 
Jarenlang bezocht je je grote voorbeeld, je moederin je 
ouderlijkhuis aan de Bomsedijk. Elke week zat je uren
lang te kletsen met je zusje en hartsvrienán Annie. 

Elke donderdag fietste ie door 11eer en wind naar je 
schoonouders, die je samen met je schoonzusjes liefdevol 
verzorgde. Door attijd hard te werken en door je eenvou
dige levensstijl kon je in 1986 een droom waar maken; ons 
huis aan de Oosterikweg. Met je warmte, je zorgzaamheid 
en je humor maakte je dit huis voor ons een thuis. 
Je trad niet op de voorgrond, maar julst daarom ben J8 zo 
geliefd. Eenvoud siert de mens, dat gold ook voor JOU. 
Het besluit om samen met ons meer tijd te nemen om van 
het leven te gemeten had je al genomen toen je in juh van 
d~ jaar ziek werd. Je zei, wel eens: alle mooie dingen in het 
leven zij maar geleend. We hebben je zoveel mogelijk 
bijgestaan en ik, je man, ben elke minuut aan je zijde 
geweest. 
Je wilde nog zoveel, maar je had niet meer de kracht. Je 
was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Tot op het laatste 
moment, het wilde niet meer 
Al ie zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Het 
is goed zo. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na 
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze fantastische 
moeder, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Jan Egbers 
Peter en Esther 
Ingrid en Rob 


