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In dankbare herinnering aan 

Berendina Hermina Scharenberg 
Sinds 25 juli 1980 weduwe van 

Bernardus Johannes Hendrikus Harink 

Zij werd geboren op 9 februari 1918 te Stepelo. 
Onverwacht is ze thuis overleden op 13 juni 1999. We 
hadden onze moeder en oma voor 't laatst in ons midden 
op 17 juni 1999 tijdens de viering van de H.Eucharistie 
in de H.Blasiuskerk te Beckum, waarna we haar bij 
vader begraven hebben op het parochieel kerkhof. 

Moeder was een diepgelovige vrouw met een 
opgeruimd karakter, zo zullen wij haar in onze 
herinnering houden. 

Ze werd geboren in een eenvoudig boerengezin. Zoals 
gebruikelijk in die tijd ging ze al op zeer jonge leeftijd in 
betrekking bij een boer. 18 Augustus 1949 trouwde ze 
met vader en gingen ze wonen in de Hooltrnaot en 
kregen 4 zoons. Haar leven kende vreugde omdat ze 
veel mooie dingen heeft mogen meemaken, en verdriet 
om het afscheid van vader en haar familieleden die haar 
reeds waren voorgegaan. 

Ze was klein van gestalte maar had sterke schouders en 
een grote wilskracht wat vooral bleek toen vader vroeg 

y 
ziekelijk werd en er een heleboel alleen op haar 
afkwam. 

Moeder kon intens genieten van de natuur en hield van 
de tuin, en het stoorde haar wel eens dat ze dal\f zelf de 
laatste jaren niet veel meer aan kon doen. Moeder was 
ook de laatste jaren nog steeds begaan met het wel en 
wee op de boerderij, vooral in de kalverschuur kon je 
haar nog regelmatig tegenkomen. Ze had een brede 
belangstelling voor de school en de bezigheden van de 
kleinkinderen en mocht ze ook graag belonen met hun 
prestaties. Ze was een echte oma en werd door hun dan 
ook op handen gedragen. 

Ze mocht graag thuis zijn maar hield ook van uitgaan, 
vooral van bedevaarten. Zo is ze 3 keer in Lourdes 
geweest, de eerste keer in 1969 nog met vader. Ze was 
een echte Maria-vereerster. De nieuwste ontwikke
lingen in de kerk konden niet altijd haar goedkeuring 
wegdragen, maar ze beruste erin zoals het was. 

Wij treuren om het plotselinge heengaan, maar wij zijn 
ook dankbaar voor alle mooie en goede herinneringen 
die wij aan haar hebben. Wij hebben het vaste 
vertrouwen dat God zich nu over haar ontfermd heeft en 
dat zij na een arbeid- en zorgzaam leven rust in vrede. 

W/j danken U allen hartelijk voor uw medeleven en 
gebed na het overlijden van onze moeder, schoon
moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


