
Ter dar~ bare herinnering aan 

Maria Berendina Haarhuls 
.chtaenote van 
Everhardus Marinus Klaasse n 

Z11 werd on Harbrinkhoek geboren 
op 24 Juli 1933. Na een moed•i iie 
draaen ziekte overleed zij op 10 mei 
1982 thuis te Albergen. Op 13 mei 
d.o.v, hebben we haar lichaam, na 
een plechtige uitvaartdienst te rusten 
2elegd op 't r.k. kerkhof in Alberiien. 
Daar wacht het op de opstandin11 
met de verrezen Heer, 

Martel)e was een vrouw die altijd vol zor11 en 
goedheid was voor haar mar. Eef. Ze sto11d alt11d 
•oor hem klaar en deelde met hem 1,ef en leed. 
Helaas werd hun huweltjk n et gezegend met 
k1nde,en. maar misschien was ze Juist da;irom 
zo dol op k'nderen van anderen. ze waren alttid 
bij haar welkom. Geen moeite was haar te veel 
Ze was als een moeder voor hen. Meer dan twin
tig jaar werkte ze als hulp in de huishoudina 1n 
Almelo en ze deed het altijd met plezier. Graag 
ging ze ook naar haar gymnastiekclub, ze sloe11 
bijna nooit over. Groot plezier beleefde ze ook 
aan hun beider hobby: het vele werk voor de 
motoriport Ze was een vrouw van groot geloof 
en intens Godsvertrouwen Ze zou nooit nalaten 

haar dagelijkse gebeden te verrichten. En ook 
t•idens haar ziekte gin11 ze vertrouwvol om m•" 
haar God en Schepper, van Wie ze was uitge 
gaan en tot Wie ze U••uakeerde . Ze wilde iiraag 
leven en bli1ven leven en ze heeft op alle moge
h1ke manieren geprobeerd dat te bereiken. maar 
het heeft helaas niet moaen baten. En toen ze 
dat wist gaf ze zich over en was bereid terug 
te keren naar haar Vader in de hemel. Ze was 
dankbaar voor alle zorg waarmee ze t11dens ziekte 
werd omr ingd, vooral voor de zcrg van Eef die 
haar maanden lana da1ieli1ks 11in11 bezoeken in 
Amsterdam. Dankbaar was ze voor de hu 1 p van 
familie, buren, vrienden en vriendinnen. En ze 
wist haast niet hoe ze het moest uiten En zo 
1s ze in alle rust van ons heeneeeaan en we 
wensen haar toe dat ze 11elukkie mag zijn in de 
eeuwige heerl•Jkheid. 

Voor de vete u1t1ngen van oprechte belangstel
ling t11dens de ziekte en het overl11den van m11n 
dierbare en onvergeteli1ke echtgenote Mariet)e 
ben ik u erg dankbaar. 

Albergen, mei 1982 
Zenderseweg ~S 

EVERHARD KLAASSEN 


