


In dankbare herinnering aan 

Helena Haarhuis 
echtgenote van 

JOHANNES GERARDUS 

LENTFERINK 

Zij werd geboren op 4 februari 1916 re 
Geesteren. Ze stierf op 20 februari 1998 in her 
Twenceborg Ziekenhuis re Almelo. Op 
25 februan d.o.v. hebben we gezamenlijk 
afscheid van haar genomen CIJdens een 
Eucharistieviering in de kerk te Mariaparochie 
en aansluitend hebben we haar lichaam ter 
rusre gelegd op het parochiële kerkhof. 

Zelf was ze er nog lang niet klaar voor. 
Ondanks haar leeftijd-had ze een goede gezond
heid en genoot ze nog volop van her leven. 
Haar belangrijkste taak", het verzorgen van pa, 
moest ze plotseling opgeven. 

Ze was altijd blij wanneer ze haar kinderen en 
kleinkinderen zag. Al was de aanloop nog zo 
groot, aan ieder schonk ze wel even persoonlij
ke aandacht. Mee ons, maar ook met haar fami
lie, leefde ze ineens mee. H un verdriet was ook 
haar verdriet, hun blijdschap ook de hare. 

Bijna 53 jaar is ze mee pa samen geweest. Haar 
inzet voor het gezin dwingt foj ons grote 
bewondering en dankbaarheia af. Naast geluk 
heeft ze ook veel verdriet gekend. Vooral her 
verlies van haar zoon Alo}'.S en haar kleinkind 
Fleur heeft haar diep gerroffen. Alleen door een 
rotsvast vertrouwen in God heeft ze die kunnen 
verwerken. 

De laatste jaren heeft ze in volstrekte harmonie 
met pa doorgebracht. Samen genoten ze van de 
dingen OP. en rond de boerdenj, van de contac
ten met haar familie en van de kinderen en 
kleinkinderen. 

Lieve ma, bedankt voor jouw liefde, zorg en 
toewijding. 
Je was alles voor ons. Jouw wilskracht, inzet en 
werklust zullen ons blijven inspireren. 

Graag willen we u bedanken voor het medele
ven en de steun die wij hebben ondervonden na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moe
der en oma. 

J.G. Lencferink 
kinderen en kleinkinderen 

Harbrinkhoek, februari 1998 
Almeloseweg 181 


