
Wij vertrouwen 
op Gods goedheid 
en danken 
voor de 
gelukkige dagen. 



t 
Ter dankbare gedachtenis aan 

Hendrika Haarhuis 
weduwe van 

Johannes Albertus Hoflmis 

Zij werd op 28 maart 1893 geboren te Albergen. Na al de 
zorgen en het dagelijks werk, dat zij eerst tesamen met 
haar man en sinds 7 december 1950 als weduwe voor haar 
gezin verzet heeft, heeft zij nadien nog vele jaren mogen 
genieten van rustige jaren. Toen was zij tot aan haar 
laatste levensdag omringd door de zorg van haar 
huisgenoten en al haar kinderen. Vanuit die zorg voor 
haar is zij ook tijdig voorzien van het Sacrament van de 
Zieken. En op 12 november 1985 is zij rustig in de Heer 
overleden. Op 16 november hebben wij haar, na de 
Gezongen Uitvaartdienst, begraven op het Parochie
kerkhof van Fleringen. 

Bekend bij velen in ons dorp en ook bemind door af die 
mensen, die haar goed gekend hebben, is deze vrouw nu 
heengegaan uit ons midden. Een lieve moeder, een diep 
godsdienstige en zorgzame vrouw is zij geweest. 
Van oudsher zo opgevoed en opgegroeid heeft zij heel 
haar leven een diepe eerbied gehad voor God de Heer. 
Op haar eigen manier heeft zij ook heel haar leven 
hieraan gestalte gegeven. Zo lang zij kon was haar 
dagelijkse gebed als brood voor een mens is. 
Maar daarnaast ging er van haar een grote zorg en 
meeleven uit met al die mensen, die zij zoveel ontmoet 
heeft in haar leven. Daarom kwam ook iedereen, zeker 
haar kinderen en kleinkinderen, graag bij haar tot aan 
haar laatste levensdag. In dankbaarheid zullen wij haar 
nu blijven gedenken voor God de Heer. En haar 
levenswijze mag ons allen tot voorbeeld zijn. 

Zij ruste nu in Vrede bij de Heer. 

Mooder och mooder 
Ze is now nich meer 
Mooder óns mooder 
Toch dot het nog zeer 
't Was bidden en wêrken 
En zorgen veura/ 
Veur bleuj'n en greuj'en 
Op 't /aand en in 'n stal 
Lang ha'r wie ons eigen doon en /oaten 
Vaak güng wie ejkes nao hoes 
Urn met mooder te proaten 
Mooder woa wochs op 
'n Hemmel is los 
Hier wolt nich meer !enger 
Zo geern as 'tok wós 
Kiek now nich urn 
Diene tied is vuur bi'j 
Ons Leven Heer hêf 
Een heel mooi plêêtske vuur di'j. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze moeder en 
oma, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fleringen, 16 november 1985 
Fleringerveldweg 13 

Fam. Hofhuis 


