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'n Dankbare herinnering aan 

HENDRIKA CHRISTINA HARBERINK 

echtgenote van 

SER NARDUS JOHANNES ANTONIUS 
LEUVERINK 

Zij werd geboren op 6 januari 1911 te Olden
zaal. Op Oudjaar 1984 werd zij plotseling 
door een noodlottig ongeluk uit ons midden 
weggenomen. Wij hebben afscheid van haar 
genomen tijdens een Eucharistieviering in haar 
parochiekerk, de Drieëenheidskerk te Olden
zaal, waarna we haar begeleid hebben naar 
haar laatste rustplaats op het kerkhof te Ol
denzaal. 

*** 

Een fijne vrouw en een hartelijke moeder en 
oma is van ons heengegaan. Wij zullen haar 
missen, want zij was bezorgd voor iedereen en 
bij haar voelde je je thuis. 
Samen met vader en Gerrit was zij vanuit de 
kerk op weg naar de kinderen om Oudjaar te 
vieren. De oversteek op het kruispunt werd 
haar noodlottig. Abrubt en bruut kwam er 
aan haar leven een einde. 

ZiJ stond als een gelovige vrouw in het leven. 
En met haar geloven wij dat zij de oversteek 
naar het eeuwig leven heeft gemaakt. En zij 
verdient het, want zij heeft op haar manier 
met haar talenten en mogelijkheden mee
gewerkt aan de bewoonbaarheid van onze we
reld; vol eenvoud en zonder grote wensen. 
Zij heeft voldaan aan haar christelijke op
dracht: er te zijn voor de ander; voor haar man 
en kinderen, voor de kleinkinderen en voor 
iedereen met wie ze in aanraking kwam. 
Zij was een lieve vrouw, die met aandacht en 
soepel door het leven ging. 
Wij blijven aan haar denken in onze verhalen 
en in de goede herinneringen, die we aan haar 
hebben. We willen ook danken voor alle 
warmte en hartelijkheid, die ze ons gegeven 
heeft. 
Ma had een grote verering voor Maria, ook een 
vrouw met veel liefde en zorg. 
Wij bidden Maria, dat zij Ma mag ontvangen 
bij haar Zoon, bij wie alle leven eeuwig is en 
goed. 

Voor de vele blijken van belangstelling en uw 
meeleven bij het plotseling heengaan van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon
moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

B.J.A. leuverink 
kinderen en kleinkinderen. 


