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Vlak voor Kerstmis werd 
door de Heer opgeroepen 

MARIA JOHANNA EGBERS-WEGMAN 
sinds 10 juli 1935 gehuwd met 

HENDRIKUS BERNARDUS EGBERS 

Ze werd geboren in de gemeente Losser op de dag 
van Allerheiligen 1 november 1905. Voorzien van 
het sacrament van de ziekenzalving overleed ze 
thuis in Losser op 22 december 1993. We hebben 
haar dankbaar herdacht tijdens de Uitvaartmis in 
de Mariakerk, waarna we haar lichaam aan de 
aarde toevertrouwden op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 27 december. 

Ook al sterft iemand op hoge leeftijd, toch blijft er 
een lege plek achter. Vooral bij haar man, met wie 
ze 58 levensjaren heeft gedeeld en bij haar kinde
ren. Ze was moeder van een groot gezin van 11 
kinderen, van wie er 2 op jonge leeftijd zijn gestor
ven; altijd bezorgd en meelevend. Ook op de 
boerderij heeft ze hard gewerkt, men mag wel 
zeggen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat; ze 
waren altijd bij elkaar, ma en pa. Een moeilijke 
periode heeft ze gehad in verband met de plannen 
en de verhuizing van de Kleibult-weg naar de 
Oldenzaalsestraat, maar ook daar leerde ze zich 
thuisvoelen. 

Ze was erg gehecht aan haar huis; als ze bij 
mensen op bezoek was, zei ze al gauw, dat ze zo 
weer naar huis terug moest. Daar ontving ze in 
latere tijd graag haar kinderen en ook haar kleinkin
deren, die konden rekenen op haar goede zorgen 
en voor wie ze altijd een snoepje in de trommel had. 
iedereen was welkom ; ze lachte altijd, ze bleef 
opgewekt en vrolijk tot het laatste toe. 
Kort na het 50-jarig huwelijksfeest werd ze door 
een hartaandoening getroffen ; ze wilde niet naar 
het ziekenhuis. Pas toen ze een oogoperatie moest 
ondergaan, kwam ze voor het eerst in een zieken
huis. Haar leven nam toen een andere wending, 
maar ze klaagde nooit. Ze leefde vanuit haar ge
loof, dat ze weer doorgegeven heeft aan haar 
kinderen en kleinkinderen , vol toewijding aan God 
en aan Moeder Maria. Ze was trouw aan haar 
parochie en aan de Misviering in het weekend, 
totdat ze in de latere jaren thuis elke eerste vrijdag 
en voor de feestdagen in haar stoel wachtte op de 
Communie thuis . 
In alle rust is ze van ons heengegaan. 
Moge ze voor altijd Kerstmis vieren in de "nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde" . 

Allen, die ons tot steun waren tijdens haar ziekte en 
na haar overlijden zijn we bijzonder dankbaar. 

H.B. Egbers 
Kinderen en kleinkinderen . 


