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In dankbare herinnering aan 

Marie Egberink - ten Tusscher 

weduwe van Herman Egberink 

moeder van Fons t 

Marie werd op 19 augustus 1915 in Weerselo geboren en 
overleed op 11 april 2003 in het Trivium te Hengelo. Op 
17 april waren we voor haar afscheid bijeen in de 
Q.L. Vrouwekerk, waarna we haar voor haar crematie 
hebben begeleid naar Usselo. 

Voor uw medeleven bij het heengaan en het afscheid van 
Marie Egberink - ten Tusscher danken wij u hartelijk. 

Familie ten Tusscher 
Familie Egberink 

Marie wilde altijd graag mensen om zich heen hebben. 
Ze kon niet alleen zijn. Daarom was ze zo gehecht aan 
haar man Herman en haar zoon Fons. 
Voor Fons heeft ze alles gedaan en hem in zijn handicap 
bijgestaan zoveel ze maar kon. Hij was haar oogappel. 
Omdat Fons een fervente supporter was van FC Twente, 
ging ze met hem naar bijna alle wedstrijden tot zelfs in 
Spanje en Rusland toe. Toen Fons op 12 december 1973 
overleed was ze heel verdrietig om zijn heengaan, maar 
ook dankbaar dat ze hem zelf tot zijn einde had mogen 
verzorgen . 
Met haar man Herman mocht ze 54 jaar getrouwd zijn. 
Hij droeg haar op handen en Marie steunde helemaal op 
hem. Toen Herman op 31 december 1993 overleed kwam 
ze in een grote leegte terecht. 
Ze verhuisde naar een aanleunwoning in Singraven. Ze 
was er gelukkig tot een inbraak in haar huis haar leven 
verstoorde. Ze kon het niet verwerken. 
Ondertussen bleef ze tot op hoge leeftijd auto rijden, 
waar ze van kon genieten. 
Nadat ze in juli 2002 haar heup gebroken had, ging het 
bergafwaarts met haar gezondheid. In het Trivium werd 
ze heel liefdevol verzorgd. Toch nog weer onverwacht is 
ze daar vredig ingeslapen. Ze was bevrijd uit haar lijden. 
Marie was een gelovige vrouw met een groot vertrouwen 
in Maria. Moge ze nu, met Fons en Herman herenigd, 
wonen in Gods Licht en Vrede. 


