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In liefde en dankbaarheid blijven wij verbonden met 

Johanna Regina Alberink - Ellenbroek 

weduwe van 

Johannes Gerardus Alberink 

Zij werd geboren in Hengelo op 16 oktober 1913 en overleed 
in verpleeghuis Oldenhove in Losser op 2 februari 2008. 
Na de eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk hebben we 
haar bij vader te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te 
Denekamp. 

Moeder kwam samen met haar tweelingzus Rina als derde, 
respectievelijk vierde kind uit een gezin van 9 kinderen . 
Ze was net 13 geworden, toen ze begon te werken bij slagerij 
Olde Olthof van 's morgens half acht tot 's avonds acht uur en 
zondagmiddags vrij . Hier heeft ze jaren gewerkt en daarna 
heeft ze nog meerdere betrekkingen gehad. Uiteindelijk 
zocht ze een betrekking waar ze echt iets voor anderen zou 
kunnen betekenen. Die vond ze via een advertentie van een 
weduwnaar met vijf jonge kinderen , vader dus. Dit liep in 
1950 uit op een huwelijk en met heel veel liefde heeft ze de 
zorg op zich genomen voor haar man en zijn vijf kinderen en 
de zoon, die ze samen nog kregen . Voor haar gevoel had 
ze zelf zes kinderen, ze heeft nooit onderscheid gemaakt. 
Ze heeft dag en nacht gewerkt, doosjes geplakt, draadjes 
geknipt, kranten rond gebracht en toen de kinderen naar 
school gingen, in de confectie gewerkt om ervoor te zorgen 
dat man en kinderen niets te kort kwamen . 
Ook onderhield ze een zeer goed contact met de familie 

Wargers, de familie van de eerste echtgenoot van haar 
man. 

Na vaders vervroegde pensionering, in verband met zijn 
ziekte, hebben ze samen nog vele jaren met veel plezier aan 
de Meester Lazonderstraat gewoond. 
Toen de ziekte van vader verergerde hebben ze nog 4 jaar 
samen aan de Veldkampsweg gewoond. 
Jarenlang heeft moeder met veel plezier bij Marianne en 
Gerard geholpen. Vaders dood kwam voor haar heel erg 
hard aan en Marianne en Gerard hebben toen de zorg op 
zich genomen, waar ze heel dankbaar en blij mee was. 

Op 3 januari 2008 kwam ze, na een valpartij thuis, met een 
gebroken heup in het ziekenhuis in Enschede terecht. Het 
herstel ging voorspoedig, ze liep alweer achter de rollator en 
had goede hoop op een spoedige terugkeer naar huis, toen 
het noodlot toesloeg en ze een beroerte kreeg. Hier was ze 
niet meer tegen opgewassen. 
Op 2 februari is ze in het bijzijn van Gerard en Marianne 
rustig ingeslapen. 

We zullen haar missen. 

Voor de blijken van medeleven, die u hebt betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


