


t Ter dankbare herinnering aan 

Gesina Rosalia Susanna 
Lenferink 

echtgenote van 
THEODORUS FRANCISCUS HAARHUIS 

Zij werd geboren op 31 jul i 1938 te Mander en overleed vrij 
onverwacht op Paasmaandag 27 maart 1989 in 't Streekzieken
huis te Almelo. 
Na de gezongen uitvaartmis in de St. Pancratiuskerk te Alber
gen, hebben we haar lichaam op 31 maart d.o.v. te ruste gelegd 
op het parochiële kerkhof aldaar. 

---- ----. .... . .. 

De dood van Sieny Haarhuis • Lenferink heeft ons overvallen en 
diep geschokt in smartelijk verdriet achtergelaten. Wij kunnen er 
niet bij en wi llen er bijna niet aan, dat deze echtgenote en 
moeder. die eigenl ij k niet te missen is in haar gezin, nu niet meer 
onder ons leeft. 
1 mmers. wat was ze alt ijd nadrukkelijk aanwezig in haar beschei· 
den, vriendelijk en ó zo zorgzame optreden. Haar, bij tijd en wij le 
uitgesproken angst voor verstoring van 't gezinsgeluk werd 
helaas wrede werkel ijkheid in haar eigen dood. 

Het was allemaal zo mooi begonnen, toen Sieny op 29 mei 1963 
in de kerk te Vasse haar enige grote liefde, Theo Haarhuis, 
trouwde. Samen mochten ze vijf gezonde en welgeschapen 
dochters zien opgroeien en voor Sieny was er geen grotere 
vreugde dan Theo en de ki nderen nog alti jd eensgezind rond de 
tafel te hebben En ooit hoopte ze kleinkinderen mee te maken, 
van wie ze langer zou kunnen genieten dan haar eigen te vroeg 
gestorven moeder. 

Nam't gezin in haar huishoudelijke bezigheden vanzelfsprekend 
de cenlrale plaats in, ook de zieke en anderszins in problemen 
geraakte medemens kon op steun rekenen. zelfs al moest ze er 
soms haar eigen werk thuis voor in de steek laten. 
Nogal belast door al dit zorgen voor de mens in gezin, buurt of 
elders, vond ze gelukkig de broodnodige ontspanning in 't 
gezellig optrekken met familie, buren en leden van de K.P.O. en 
de gymvereniging en niet te vergeten in haar nauwe betrokken
heid bij de natuur. Zo wist ze intens te genieten van 't fietsen en 
wandelen samen met Theo in de weidse bossen van o .a. " De 
Streu" of beleefde ze in eigen tuin veel genoegen aan 't 
opsporen, bekijken en beluisteren van allerlei dieren, van 
koerende tortels tot kwakende kikkers. 
Traditiegetrouw nam Sieny, vanuit 't geloof als dragende kracht 
in haar hele leven, ook dit jaar deel aan de kerkelijke avondvie
ring op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, om zo toe te leven 
naar Pasen, 't feest van verrijzenis en nieuw leven. Het heeft niet 
zo mogen zijn. want plotsel inge ziekte bracht haar Paas
zaterdagmorgen in 't ziekenhuis en daar is ze vrij onverwacht op 
Paasmaandagavond te midden van de dierbaren voorgoed 
ingeslapen. 
Nu ze gestorven is, vertrouwen w ij er als christenen op dat ze 
deelt in het nieuwe leven in het hu is van ons aller Vader, 
indachtig de woorden van Jezus: " Wie in Mij gelooft zal leven. 
ook al is hij gestorven". En moge Sieny daar voor de nabe
staanden. in 't bijzonder voor Theo en de kinderen, ten beste 
spreken om dit zware verlies te kunnen verwerken en moedig 
voort te gaan in 't voetspoor van haar Godsvertrouwen en 
mensenl iefde. 

Voor Uw blijken van medeleven, op welke wijze dan ook. 
ondervonden na het plotsel ing overlijden van mijn l ieve vrouw 
en onze zorgzame moeder. zeggen wij U hierbij onze oprechte 
dank. 
!-jet was voor ons een echte steun en troost. 

Albergen. maart 1989 
Kemnaweg 6a 

Th. F. Haarhuis 
en kinderen 


