
t 
Ter dankbare herinnering aan 

Hermina Berendina Antonia 
Lentelink 

weduwe van Johannes Martinus Hartgerink 

ZIJ werd op 31 januari 1902 In Goor geboren. 
Gesterkt door de zleken·zalvlng is zij op 4 
juni 19&4 In haar huls te Hengelo ov in alle 
rust overleden. Op 7 juni waren we voor haar 
ul111aart bijeen in de 0 . L. Vrouwekerk, waarna 
we haar bij haar man te rusten hebben gelegd 

op het r. k. kerkhof te Hengelo 011. 

We hebben aan haar altijd een heel fijne en 
goede moeder en ome gehad. Ze heeft altijd 
bij ons gewoond, en was de hoofdpersoon In 
huls. Achter de schermen regelde ze alles, 
maar zo dat ze zich niet opdrong en ons in 
onze eigen waarde liet. Ze wilde nooit Iemand 
tot laat zijn en liet ons altijd vrij. Ze leefde 
helemaal voor Vader en Opa en voor ons. Ze 
heeft ontzettend veel voor ons gedaan en ook 
voor veel andere mensen. Vroeger heeft ze 
het zelf niet gemakkelijk gehad en daardoor 
kon ze ook zo goed andere mensen begrijpen 
die zorgen of verdriet hadden. Ze was daar· 
door ook een vrouw met een grote levenserva· 
ring, die je altijd goede raad wist te geven. 
Ze Is een echte steun voor ons allemaal ge· 
weest Je kon altijd op haar terugvallen. Ze 
bleef ook met haar tijd mee gaan. Ze had over
al belangstelling voor en was echt een vrouw 
van onze t•Jd, die daarom dan ook met jong en 

oud overweg kon. Ze zat vol humor. We heb· 
ben heel wat met haar afgelachen! Maar ze 
liet niet met zich sollen en je wist precies wat 
ie aan haar had. Ze had een sterke wil en was 
een echte doorzetster Maar toen het niet meer 
ging, kon ze zich ook gewonnen geven. Heel 
bewust is ze naar heer eind toegegaan. Ze re
gelde alles zelf, gaf ons nog veel wijze raed· 
gevingen mee en Is toen heel vredig naar God 
gegaan. We zijn God dankbaar dat we hssr 
thuis tot het einde hebben kunnen verzorgen 
en dankbaar voor alles wet ze voor ons heeft 
gedaan en heeft betekend. We zullen haar erg 
missen. 

Moeder, dank je wel voor al je steun en hulp 
Oma, bedankt voor alles 

Voor Uw blijken van meeleven na het onver
wachte heengaan van onze lieve en zorgzame 
Moeder en Oma zeggen we U van harte dank. 

Hengelo ov, juni 19&4 

M. Hartgerlnk 
Jan en Jeannln 


