
Maria Helena Harms - Hoffard 



Een liefdevolle herinnering aan 

Lenie Harms - Hoffard 
Maria Helena 

Johannes Rudolph Harms 00 25 oktober 1944 te Emmen 

t 23 september 1981 

Geboren, 19 juli 1925 te Emmen Overleden, 12 mei 2013 te Hengelo (Ov.) 

Moeder van 6 kinderen 
Oma van 13 kleinkinderen 

Omi van 22 achterkleinkinderen 

Uitvaart vrijdag 17 mei 2013 in het crematorium "Twente" te Almelo. 

Lenie groeide op in Bargercompascuum, gemeente Emmen. Als jongste dochter in 
een arm gezin van 9 kinderen leerde ze hard te werken, door turf te steken met haar 
ouders. 
Op 18 jarige leeftijd leerde ze haar man Roe lf kennen op de plaatselijke kermis. 
Ze trouwden in 1944 en kregen 6 kinderen. 
In 1957 verhuisde het gezin Harms naar het Twentse Almelo; met z'n 8-en in een 
volkswagen kever, waarvan de 2 jongste kinderen achter in de kattenbak. 
In Almelo ging Roelf als stucadoor aan de slag. 
Lenie werkte hard om haar gezin te onderhouden: 's morgens voor dag en dauw 
vertrok ze op de fiets om als schoonmaakster kantoren schoon te maken, zodat ze 
om 8.00 uur weer thuis was om de kinderen klaar te maken voor school. 
In de weekenden hielden Lenie en haar man van een feestje; vooral de Carnaval was 
favoriet. 
Samen genoten ze volop van het leven: vakanties in Spanje en op de boot. 
Toen Lenie 47 was ging ze als koffiejuffrouw werken bij aannemersbedrijf Goossen. 

5 Dagen per week fietste ze naar iedere bouwplaats in Almelo en Wierden. Dit heeft 
ze maar liefst 25 jaar gedaan, tot haar 72e. Dit leverde ook nog iets moois op: een 
appartement aan de Aletta Jacobsstraat, waar ze zelf gewerkt had. Hier heeft zij ruim 
20 jaar met veel plezier gewoond. Maar ze bleef altijd bezig: koffie schenken in de 
ontmoetingsruimte de Driehoek. Hier was ze regelmatig te vinden. 
Lenie hield van mooie kleding, een lekker sigaretje en een grote koek bij de koffie. 
Ze was een lieve moeder, stond altijd voor iedereen klaar. Vrienden en vriendinnen; 
iedereen kon aanschuiven en mee-eten . Ook als oma en omi was Lenie erg geliefd. 
Ze was heel erg trots op al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voora l tijdens 
haar laatste verjaardagsfeest waar iedereen bij elkaar was, heeft ze enorm genoten. 
De kerk had een belangrijke plaats in het leven van het gezin. Haar hele leven heeft 
Lenie veel steun gehad aan haar geloof; zeker na het overlijden van haar man in 
1981. 
De laatste jaren werden steeds moeilijker. Het lopen ging moeizaam en haar geheugen 
liet haar in de steek. Het laatste jaar ging het snel bergafwaarts. Ze vond het vreselijk 
om afhankelijk te zijn van anderen. Maar de laatste periode kon ze niet meer alleen 
thuis zijn. De kinderen kwamen elke dag om haar gezelschap te houden en te zorgen 
dat ze een goede maaltijd kreeg. Dit waardeerde ze enorm, ook al liet ze dat niet 
altijd merken. Haar grootste angst was dat zij niet meer zelfstandig in haar eigen huisje 
kon wonen . Toch was opname in een verpleeghuis bijna onvermijdelijk geworden. 
Gelukkig is haar dat nu bespaard gebleven. Na 1 week ziekenhuis en 5 dagen hospice, 
is ze op moederdag rustig ingeslapen . Vandaag nemen we afscheid van onze lieve, 
zorgzame moeder. We zullen haar missen . 

Voor uw bl ijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, oma en omi, 
bedanken wij u oprecht. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Almelo, 17 mei 2013 


