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Een dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Harbers-Mentink 

weduwe van 
Theodorus Gerhardus Harbers 

Zij werd op 23 november 1912 in Voor-Beltrum 
onder de gemeente Eibergen geboren. Zij 
overleed in de namiddag van dinsdag 4 maart 
2003 in De Molenberg te Groenlo. De viering ten 
uitvaart vond plaats op 8 maart in de 
parochiekerk van de H. Calixtus. In de 
verwachting van de verrijzenis ten leven hebben 
wij haar daarna te ruste gelegd op de r. k. 
begraafplaats te Groenlo. 

Zij had de gezegende leeftijd van de hele sterken 
bereikt toen zij, uitgeput aan krachten, in vrede 
van ons heenging. En ondanks momenten van 
een kwetsbare gezondheid, is zij haar leven lang 
sterk geweest. 
Als oudste van het gezin Mentink moest zij, na 
het overlijden van haar moeder, al op jonge 
leeftijd de zorg voor het gezin helpen dragen. En 
na het overlijden van vader was zij het weer die 

de boerderij draaiend hield. Hieruit valt wel haar 
liefde voor het bewerken van de grond en het 
werk op de boerderij te verklaren: zij deed het 
met veel plezier en het was bij haar in goede 
handen. 

Uit haar huwelijk met Theo Harbers werden zes 
kinderen geboren. Zij gaf kordaat en resoluut 
leiding aan haar gezin en het stuur was bij haar 
in goede handen. Wij leefden thuis in een goede 
verbondenheid met elkaar. Moeder was eerlijk 
en oprecht met het hart op de goede plaats voor 
vader en voor haar kinderen en naderhand voor 
haar kle in- en achterkleinkinderen voor wie zij 
een lieve oma was. Vaak heeft zij opgepast. 
Zij was rustig, goed en gastvrij. Durfde voor haar 
mening uit te komen en te zeggen waar het op 
stond. Zij dacht na over het leven en wat zij mee 
maakte, en wist waardevol te leven. Het was 
niet altijd gemakkelijk maar met haar wilskracht 
en de nodige droge humor wist zij ook op 
moeilijke ogenblikken in waardigheid overeind 
te blijven, klagen was er niet bij en zij werd 
daarbij gedragen door een sterk geloven. Zo 
ging zij meerdere keren op bedevaart naar 
Lourdes. 
Zij hield van vakantieweekjes van de 
Zonnebloem en andere uitstapjes. En zij hechtte 
aan het onderhouden van contacten met de 
familie, buren, vrienden en bekenden. 



Zo kon ZIJ zeggen: ik heb een waardevol leven 
gehad. 
De laatste Jaren van haar leven verbleef zij in De 
Molenberg te Groenlo. Zij paste zich er snel aan, 
was dankbaar voor de zorg, dankbaar voor 
bezoek. 
Dankbaar dat zij de onze was, kunnen wij 
zeggen: het was goed leven met haar. In het 
hetzelfde geloven dat zij ons voorleefde, 
vertrouwen wij haar nu toe aan Gods liefde en 
zorg. Wij bidden dat zij voor altijd mag leven en 
rusten 1n vrede in Gods huis, mag blijven leven 
ook in onze harten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tij dens haar 
even en na haar overlijden, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Haar kinderen, klein - en 

achterkleinkinderen. 


