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Ter dankbare herinnering aan mijn lieve man, 

onze zorgzame vader en schoonvader 

Bernardus Johannes Henrikus 
Harink 

echtgenoot van 

BERENDINA HERMINA SCHARENBERG 

Hij we rd geboren op 30 december 1914 te Hen
ge lo (0) en de Heer over leven en dood ri ep 
hem, gesterkt met het heilig sakrament der 
zieken, terug op 25 juli 1980. Op 29 juli 1980 
leggen wij zijn I ic haam te ruste op het r.k. kerk-

hof te Beckum, in afwachti ng 
van de verrijzenis. 

Vee l te vroeg ging hij van ons weg; zijn wijze 
raad zouden wij nog d ikwijls nodig hebben. Be
zonnen en oprecht leefde hij naar het woo rd 
van de Heer: ,,Wie in mij ge looft, zal eeuwig 
leven hebben! " Zijn vrouw en ki nderen bete
kenden voo r hem al les in d it leven en nooit 
heeft hij ve rgeten God te danken voor de grote 
genade, die hij juist hier mocht ervaren. 

Hij had alt ijd een grote ve rering voor Mari a, 
de Moeder van de Heer. Zijn bedevaa rt van 
eni ge jaren ge leden naar Lourdes en de ve le 
persoon lijke gebeden tot de Moeder van A ltijd
durende Bijstand zijn daarvoor het bewij s. 

Nu hij vari on s is heengegaan, weten wij zeker, 
dat hij in de hemel met zijn zorg en voo rbede 
bij ons is. 

Wij t reu ren omdat hij niet meer bij ons is op 
deze aarde, maar wij zijn ook dankbaar voor 
alles wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft. Daarom bidden wij vo l ve rtrouwen: 

Mari a, moeder van altijddure nde bij stand , 
haa l hem , die U altijd zo heeft I ief gehad, 
hee l dicht bij U en Uw Zoon . 
Vervul de ve le wensen, die hij U heeft 

voorgedragen 
en schenk ons troost bij dit onverwachte 

afscheid. 

Voor Uw mede leven en bewijzen van deelne
ming betoond bij het ove rlijden van mijn l ieve 
man en onze zorgzame vader en schoonvader 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Hengelo (0) , ju li 1980 
Slu itersdijk 24 

B . H. Harink-Scharenberg 
en k inderen 


