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Ter dierbare gedachtenis aan 

Annie Egberink-Reijmer 

weduwe van H..J. Egberink 
eerder gehuwd geweest met G.J. N ijhuis 

Ze is geboren op 5 juni 192 l te Deurningen. Ge
sterkt door de H. Ziekenzalving is ze overleden op 
6 augustus 2002 in het S.M.T. te Hengelo. Na een 
plechtige uitvaart op l O augustus is ze te ruste ge
legd op het R.K. kerkhof te Deurningen. 

Moeder als tweede in het gezin Reijmer geboren. 
Haar vader overleed al jong en het was voor het 
gezin een vrij armoedige tij d. Annie ging dan ook al 
vroeg in betrekking. Ze huwde met Gerard Nijhuis, 
"Wierink-Teun" . Met hem ging ze graag naar fees
ten en toneel. Er werden geen kinderen geboren. Ze 
hield erg van bloemen en dieren. Ze bouwden een 
bungalow, maar enige tijd later in 1970 over leed 
Gerard plotseling. Dat was een heel verdrietige tijd 
voor haar. In 1972 trouwde ze opnieuw, nu met 
haar zwager Hendrik Egberink. Daarmee kwamen 
er tegelijk 5 zoons in haar leven. Voor hen heeft ze 
veel betekend. Met pa is ze, toen hij ziek werd, naar 
Oldenzaal verhuisd en ze heeft hem tot het laatst 

heel goed verzorgd. Hendrik overleed in 1981 . 
Opnieuw moest ze een afscheid verwerken. Ze deed 
dat veel in sti lte. Ze beleefde op haar persoonlijke 
wijze kracht aan haar geloof. Toen ze de kans kreeg 
is ze met Tonnie in 1992 weer in Deurningen ko
men wonen. Dit trok haar nog altijd. Moeder was 
een lieve, belangstellende vrouw, die er graag goed 
uitzag. Haar hart g ing ook uit naar de kleinkinde
ren , waarvan ze geen verjaardag overs loeg. Ze ge
noot ervan als haar kleindochter in het jeugdkoor 
zong. Met Welzijn ouderen maakte ze gezellige bij
eenkomsten mee, zoals de carnaval. Graag ging ze 
ook mee op vakantie , ze keek er het hele jaar al 
naar uit. Tussendoor had ze een gezellig clubje met 
"dames om thee te drinken ". De laatste tijd liet 
haar gezondheid steeds meer te wensen over. Door 
de goede zorg van Tonnie en de andere kinderen, 
samen met de Thuiszorg heeft moeder het zo goed 
mogelijk volgehouden. Toch nog snel is moeder op 
81 -j arige leeftijd rustig gestorven. 

"Ma en Oma bedankt voor alle goede zorgen ". 

leder, die op welke manier dan ook met ons heeft 
meegeleefd tijdens het ziek zijn en rond het overlij
den van onze goede moeder en oma, wi llen we graag 
hartelijk bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


