
Wie de wereld wil verwarmen 
moet als deze vrouw 

een groot vuur in zich dragen 



.,Die haar kende, zal haar niet vergeten." 

ANNA GESINA MARIA STEVENS, 

weduwe van Bernardus Henderikus Egbring. 

Gebo,r,en te N-ieuw-Sohoonebeek, 21 december 
1897. 
Na voorzi1en te zijn van de laatste Sacramen
ten, overled,en te Coevorden op 24 mei 1988 
en begraven te Klazienaveen op het R.K. kerk
hof aldaar op 28 me,i. 

Na een lang werkzaam leven, waarvan de 
laatste maanden er,g zwaar voor haar zijn 
geweest, heeflt mama afscheid genomen van 
d,it leven op aarde. 
Een vrolijke vrouw was zij, zeer veel gods
vrucht heeft zij al d,i,e jaren , ondanks ook de 
moe,ilijke periodes, zonder SHOW steeds uit
gedragen . 
Wij hebben haar gekend als een vrouw, die 
met har,t en ziel geleefd heeft voor haar ge
ziin, haar werk en medemens. 
Zij die zelf haar man reeds vroeg verloor. 
Verdr-iet bewaar,de zij voor zichzelf. 
Zij was blij, altij.d opgewekt en vol geest.ig
hed,en, waa~bij haar ogen boekdelen spraken. 
Vol humor, maar nooit t,en koste van anderen . 
Zij straa lde iets uit ; zachtheid, fonkelend en 
met een str,e,l,ende diepte, waarbij de zuiver
·he,id van de parel i'n het niet viel. 
Dank,baa,r wiHen wij aan mama/omaatje blij
ven denken . 
Aan alle goedheid die zij zo oprecht aan ons 
gaf. Zij gaf ons bij voorbaat reeds zo veel 

troost mee door haa,r spr•euken en gezegdes, 
zoals "God plaatst je op deze wereld en haalt 
je er weer af. Je weet echter nooit wanneer!" 
" Maar", sprak ze dan, .,onthoudt dit : morgen 
wordt het toch weer licht!" 

.,Nu heeft de Heer je thuisgehaald. 
Zoveel goede dingen wou je nog doen. Maar 
God bepaalt wanneer het leven dat w' ont
vingen in eeuw'ge vreugde overgaat. 
Het sterven in de Heer is leven, 
niet 't breken van de levensdraad, 
maar hem die draad in handen geven; 
dan, plotseling zien wij de zin: 
God wond hem op en trok hem in." 

Uw blijk van medeleven en belangstel ling, 
welke wij van U mochten ontvangen , voor en 
na het overlijden van onze Mama/Oma/Over
grootmoeder 

ANNA GESINA MARIA EGBRING-STEVENS 

heeft ons goed gedaan. 
Wij danken U voor Uw sympathie voor haar 
en Uw medeleven met ons. 

Familie Egbring. 

Nunspeet, mei 1988. 


