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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Albertus Marinus Harberink 

gehuwd met Hermina te Marvelde 

Henk werd geboren op 15 mei 1922 te Losser. 
Hij overleed te Hengelo op 

12 december 1996. In een gezongen 
uitvaartviering in de Thaborkerk op 

17 december, hebben wij afscheid van hem 
genomen en hem begeleid naar het 

crematorium te Usselo. 

Na een zware hersenbloeding, eindigde 
Henk's leven, zoals een vlam dooft van een bij
na opgebrande kaars. Gedurende het laatste 
jaar waren zijn lichaamskrachten en ook zijn 
veerkracht minder geworden. En hoewel hij 
daar nooit over sprak, weten we dat het hem 
zwaar is gevallen om dit onder ogen te zien. 
Henk was geen prater: moeilijkheden ging hij 
liever uit de weg en uiterlijk bleef hij altijd onbe
wogen en rustig. Ruim 43 jaar heeft hij gewerkt 
bij Verenfabriek Bakker in verschillende func
ties. 

Toen hij, wegens reorganisatie vervroegd pen
sioen kreeg, was dat voor hem onverwacht en 
kon hij dat moeilijk verwerken. Toch heeft hij 
hierin een weg gevonden en heeft hij zich nooit 
verveeld. 

Samen met zijn vrouw Minie, met wie hij meer 
dan 44 jaar lief en leed deelde en zoon 
Ronnie, woonden ze de laatste jaren in een 
mooi huis in de Hasseler-Es. 
Henk was trots op zijn zoon, genoot van het 
mooie huis en van auto rijden. Toen hij begin 
1996 besloot om de auto weg te doen, moet hij 
voorvoeld hebben dat zijn levenseinde nader
de. Na weken van zorg en omringd door zijn 
naaste familie , is Henk in alle rust van ons 
heengegaan. 

Lieve Henk, Pa, we zullen je heel erg missen. 
Bedankt voor al het goede dat we van jou ont
vingen en met jou mochten delen. Met liefde 
en dankbaarheid blijven we jouw naam noe
men. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man en zorgzame va
der, zeggen wij u hartelijk dank. 

Minie Harberink - te Marvelde 
Ronnie Harberink 


