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In ons gebed willen we blijven gedenken 

MARIA GEZINA BRUGHUIS 
weduwe van 

JOHANNES HARINK 

Ze werd geboren te Tubbergen op 13 
februari 1910 en is, na ontvangen van 
het H. Sacrament der Zieken, overle
den in het ziekenhuis te Almelo op 
28 maart 1978. Op 31 maart is ze na 
de plechtige uitvaartdienst in de pa
rochiekerk van Zenderen te rusten 

gelegd op het R.K. Kerkhof. 

Het Paasfeest heeft moeder nog mogen mee
vieren. De nacht daarop is ze voorgoed van 
ons heengegaan om met de verrezen Christus 
voort te leven bij de Vader in de hemel, onze 
eindbestemming. Kort voor haar dood heeft 
Jezus nog gezegd: Ik ga heen om een plaats 
voor u te bereiden, opdat ook gij zult zijn, 
waar ik ben. 
En we bidden: Gij neemt het leven niet van 
ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij 
op uw woord. Ofschoon bedroefd om haar 
sterven, willen we in dit geloof haar heen
gaan aanvaarden. 
Ze was een zorgzame moeder. Met volle 
overgave heeft ze, samen met haar man, 
altijd gezorgd voor haar grote gezin, niets 
was haar te veel. Het was voor haa r dan ook 
een reden om zich tevreden en gelukkig te 
voelen, toen haar kinderen allen hu~ plaats 
in het leven hadden gevonden. leder gezin 
volgde ze en ze wist allen met haar wijze 
raad te begeleiden en als het nodig was 

met de daad bij te staan. Ze was er dank
baar voor dat het hen allen zo goed ging, 
dankbaar ook voor alles wat haar kinderen 
haar aan liefde, goedheid en belangstelling 
teruggaven. Behalve haar kinderen zag ze 
ook haar kleinkinderen graag om zich heen . 
De laatste maanden van haar leven voelde 
ze dat haar krachten minder werden. Ze was 
volkomen voorbereid op de dood, ze kon er 
rustig over praten en alle voorbereidingen 
treffen. Temidden van haar kinderen en klein
kinderen heeft ze het sacrament van de zie
ken ontvangen. Bewust bad ze alle gebeden 
mee. Dit sacrament betekende voor haar 
een kracht om haar ziekte volgens Gods wil 
te dragen. Weer beter worden of sterven, 
ze had het in Gods handen gelegd. Rustig is 
ze nog onverwacht ingeslapen . 
We blijven haar gedenken als de zorgzame, 
goede en dankbare moeder en oma. Ze 
heeft het leven met zijn moo:e dagen en met 
zijn moe:lijkheden en verdrietige ogenblikken 
uit Gods hand aangenomen, biddend en vol 
overgave heeft ze het haar Schepper terug
gegeven. 

Voor de vele blijken van oprechte belang
ste lling bij het overlijden en de begrafenis 
van onze dierbare moeder en oma, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

In naam van allen: 
fam. Harink 
kinderen en kleinkinderen 

Albergen, maart 1978 
Looleeweg 12 


