
Als je ouder wordt 
en niet weet waar je bent. 

Als je mensen ziet, 
maar ze niet ecf1t meer herkent. 

Als je toch blijft strijden 
om bij ons te leven, 
dan /Jopen wij dat nu 

de eeuwige rust je is gegeven. 

t 
Ter herinnering aan 

Gerardus Hendrikus Wilhelmus 
Harbers 

56 jaar echtgenoot van 
Maria Wilhelmina Berendina te Orake 

Hij werd geboren op 15 augustus 1904 in de 
buu1tschap Zwolle. Hij overleed, gesterkt 
door de Ziekenzalving, in het verpleeghuis 
de Molenberg in Groenlo op 251anuari 1999. 
De Eucl)aristie bij zijn uitvaart vierden wij op 
29 januari in de parochiekerk van de H. 
Calixtus te Groenlo. Daarna hebben wij hem 
te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aan de 
Li1,htenvoon.:seweg. 

Al op jonge leeftijd is hij, terwijl hij graag 
onderwijzer had wil len worden, samen met 
zijn zus gaan helpen op de boerderij van de 
familie Wolterink. Later, met moeder, heeft hij 
uiteindelijk de volledige zorg van dit bedrijf op 
zich genomen. Hij hield van de natuur om 
zich heen. Hij had een grenzeloos vertrou· 
wen in moeder; alles wat zij voorstelde was 
heel vaak goed. Zo hebben ze vaak samen 
vele moeilijke en goede besluiten genomen. 
Hij was een vrolijk en tevreden mM en hield 
van zijn kinderen en kleinkinderen. Graag 
ging hij jaarlijks. zolang het nog kon, een 
weekje op vakantie. Zijn mondharmonika 
moest dan voor de vrolijke deuntjes altijd 
mee. Om gezondheidsredenen heeft hij zijn 
zo vertrouwde plek in Zwolle verlaten en 
heeft een klein jaar in Groenlo aan de Lepel· 
straat gewoond. De laatste maand is hij 
liefdevol verzorgd in het verpleegl)uis de 
Molen berg in Groenlo. De laatste momenten 
in zijn leven hebben wij heel rustig afscheid 
van hem genomen. Hij blijft in onze herinne· 
ring als een lieve rustige man die graag veel 
mensen om zich h6en had, thuis op de bank. 
Wij danken u voor uw medeleven en belang· 
stelling getoond tijdens zij11 verblijf in het 
verpleeghuis en na het overlijden van mijn 
man, papa en opa. 

M.W.B. Harbers-te Brake 
Kinderen en kleinkinderen 


