
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



Als God ons thuisbrengt uit onze 
ballingschap - dat zal een droom zijn. 

(Psalm 126). 

MARIA HENDRICA HARPERINK 

werd in Losser geboren op 3 maart 1911 . 
Zij overleed op 30 augustus 1975 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal, nadat zij het Sa
krament van de Zieken had ontvangen. Na 
de viering van de Eucharistie in de paro
chiekerk van de H. Drieëenheid te Olden
zaal is zij begraven op het kerkhof aldaar. 

In het boek van de Spreuken staat ge
schreven: 'Een sterke vrouw, wie zal haar 
vinden? Haar waarde gaat koralen ver te 
boven '. 
Ofschoon de overledene in lichamelijke 
krachten gehandicapt was, was zij een 
sterke vrouw. Zij leefde mee met haar dier
baren: thuis en de huisgezinnen van broers 
en zussen. En door haar wilskracht en 
overtuiging leefde zij ook mee met de ge
loofsgemeenschap en bijzonder de mis
sionari ssen. Ondanks zichzelf betekende 
zij veel voor anderen. 
Zij vereerde Maria, zelf droeg zij dezelfde 
naam, als de Moeder van de gelovigen. 
Want geloof stelde zij boven alles, of dit 
nu in de missie was of bij de ontwikke
lingen in de Nederlandse kerk. Haar hart 
was hier vol van. En zoals de Moeder van 
Jezus in stilte het werk van haar Zoon 
diende, zo wist zij haar leven en lijden 
in dienst te stellen van onze God en 
Schepper. Bij Hem zal zij nu de voltooi ing 
van haar leven vinden, de bekroning en 

heerlijkheid in Jezus Christus. Haar thuis 
is nu bij God. 

Tot Hem richten wij, die achterblijven, ons 
gebed: 
Heer onze God, 
bij U is leven, dat geen dood meer kent, 
bij U is vrede voor altijd; 
neem uw dienares op in uw barmhartigheid 
omwille van haar leven bij ons 
en omwille van Jezus uw Zoon. 
Zo bidden wij U, God, 
op voorspraak van Maria, 
de Moeder van de gelovigen. Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling 
ondervonden bij het overlijden van onze 
lieve zuster, zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Harperink 

Oldenzaal, september 1975 


