
Ter gedachtenis aan 

CATHARINA HELENA SMOORS 
echtgenote van 

Johannes Oude Egbrink 

Zij werd geboren 28 juli 1895 te Salzbergen. 
Zij stierf 10 juni 1976 te Oldenzaal. Wij 
legden haar lichaam te rusten op het r.k. 
kerkhof te de Lutte op 12 Juni 1976. 

Een zeer nobele en edele vrouw is in haar 
van ons heengegaan. Haar huwelijk met 
haar man was zeer gelukkig. ofschoon 
kinderloos. Daarom hebben zij samen twee 
kinderen aanqenomen en aan deze kinde
ren een voorbeeldige en godsdienstige op
voeding gegeven. 
Dan had zij, met haar man een uitstekende 
zank. die zij tot bloei wisten te brengen. 
Tenslotte: heel haar leven was een voor
beeld van plichtsbetrachting voor haar om
geving. 
De laatste jaren brachten zij door op Huize 
St. Franciscus te Ootmarsum. Omdat zij 
aan geheugenverlies begon te lijden en dit 
af en toe pijnlijk besefte. was haar dank
baarheid aan haar man, die haar met grote 
1org omringde nog groter. Inderdaad, een 
kinderloos maar gelukkig huwelijk. 
Vanwaar deze geesteskracht. om de levens-· 
raak haar opgelegd. zo uitstekend te vol· 

tooien? Haar stille. geheime kracht was 
haar diep geloof in de Blijde Boodschap 
van het Evangelie. Zij was dankbaar. zeer 
dankbaar, dat God de Vader Zijn eigen Zoon 
naar de wereld heeft gestuurd, om ons in 
woord en voorbeeld een liefde te laten zien. 
die onuitsprekelijk is. en in ieder gelovig 
mens, een wederliefde wekt, waardoor we 
tot alle inspanning, moeiten en offers in 
staat 1ijn. Dat was haar srile. geheime kracht. 
Hoe vaak hebben ze samen God daarvoor 
niet bedankt in hun gebed! 

Beste man, hartelijk dank voor wat ik, met 
uw hulp heb kunnen volbrengen. Ik wacht 
u in den Hemel, waarheen Jezus ons is 
voorgegaan. Dat zij ruste in vrede. 

Onze Vader - Wees gegroet 

Voor Uw blijken van medeleven en deel
neming. die wij mochten ontvangen bij 
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
geliefde pleeymoeder. zeggen wij U 

onze oprechte en hartelijke dank. 

J. OUDE EGBRINK 
en pleegkinderen 

OOTMARSUM, juni 1976 
Huize Franciscus 




