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Een blijvende gedachtenis aan 

Aleida Engelina 
Alberink - Horstman 

echtgenote van 
Johan Bernardus Alberink 

Zij is geboren te Harbrinkhoek op 19 december 
1906. Op 30 augustus 1935 verbond ze zich door het 
sacrament van het huwelijk met Johan Alberink en 
de Heer zegende hun beider liefde met drie dochters , 
twee zonen en elf kleinkinderen. 
Wij die achterblijven bewaren aan haar de fijnste 
herinneringen. Ze was een vrouw met een zeer brede 
interesse: haar tuintje was haar trots, want ze hield 
ontzettend veel van bloemen; ze las veel in haar 
goede dagen. keek graag naar een goede film of 
toneelstuk op de TV en volgde met grote 
belangstelling de politiek en de sport. 
Daarnaast vond ze ook nog de tijd om gezellig een 
kaartje te leggen. 
In haar gezin was ze een lieve vrouw voor haar man 
en een steun naast hem in de ruim zestig jaar dat ze 
elkaar kenden. Ze ging haar kinderen en kleinkinde
ren voor in eenvoud en. bescheidenheid, dienstbaar
heid en zorgende liefde en ze volgde hun levensweg 
met intense belangstelling. Ze was een vrouw met 
een diepgeworteld gebeds en geloofsleven en ze had 
een zeer grote verering voor moeder Maria. Juist 
daarin vond ze de stimulans om te kunnen genieten 
van de zonnige kant van het leven en putte zij de 
kracht en de troost wanneer zorgen en verdriet haar 
levensweg kruisten . De dood van haar dochter 

Annie heeft echter zulke diepe sporen van verdriet 
en pijn in haar hart en in haar leven getrokken dat ze 
zich daar niet meer bovenuit heeft kunnen 
worstelen. 
Moe gestreden is zij. gesterkt door de sacramenten 
van de zieken . thuis te Harbrinkhoek overleden op 4 
oktober 1986. Met St. Paulus kan zij zeggen: .,Ik heb 
de goede strijd gestreden ik heb mijn levensloop 
volbracht. ik heb mijn geloof bewaard. Nu rest mij 
nog de kroon die de Heer mij zal geven". (2 Tim. 4. 
7-8). 
Leida, Moeder. Oma. bedankt voor alles wat u aan 
ons en wat wij aan u hebben mogen geven en wat wij 
voor elkaar hebben mogen betekenen; door deze 
banden van liefde blijven we over de grenzen van de 
dood met elkaar verbonden. 
Nadat we in de parochiekerk van O.L. Vrouw van 
altijddurende Bijstand te Mariaparochie tijdens 
haar uitvaart afscheid van haar hebben genomen. 
hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het 
parochiële kerkhof aldaar. 
Moge zij rusten in vrede. O.L. Vrouw van 
altijddurende Bijstand bid voor haar. 
Blijft liefdevol voor elkaar en vergeet mij niet. 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw. 
onze zorgzame moeder en oma zeggen wij U onze 
oprechte dank . 

J. B. Alberink 
Kinderen en kleinkinderen 

Harbrinkhoek, 8 oktober 1986 
Haarbrinksweg 108 
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