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In dankbare herinnering aan 

Hendrik Harberink 
echtgenoot van Marie Klaashuis 

HiJ werd geboren te Losser op 29 mei 1921. Op 3 juni 1953 
trouwde hij met Marie Klaashuis. Op 2 maart 1995 overleed hij 
vrij plotseling in het ziekenhuis van Oldenzaal. Na de uitvaart
plechtigheid in de H. Drieëenheidskerk hebben wij hem op 
6 maart 1995 te ruste gelegd op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat. 

Vrij onverwacht moeten wij afscheid nemen van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader en opa. Pa was een rustig en een
voudig mens, iemand die hield van zijn gezin en van het leven. 
Vooral ook zijn kleinkinderen hadden een grote plaats in zijn 
hart. Maar ook buiten zijn familie was hij meelevend: opge
ruimd en nooit klagend ging het wel en wee van anderen hem 
aan het hart. Jarenlang verrichtte hij trouwe dienst als chauf· 
leur bij de openbare werken van de gemeente Oldenzaal. Toen 
hij 59 jaar oud was kon hij met vervroegd pensioen, waarmee 
hij erg blij was, omdat hij nu wat meer tijd zou hebben voa< zijn 
gezin en zijn hobby's. Hoewel zijn gezondheid het vanaf deze 
tijd wat liet afweten genoot hij van de tijd die hij kon doorbren
gen met zijn familie, genoot hij van de natuur en keek hij graag 
naar natuurfilms en sport op de televisie. 

Met moeder had hij een gelukkig huweli:ksleven. Samen moch· 
ten ze twee jaar geleden dankbaar hun 40-jarig huwelijksfeest 
gedenken. Vooral ook voor haar valt het verlies zwaar. Maar 
zoals hij zelf zou willen leven we verder: in zijn geest blijven we 
elkaar vasthouden en steunen. 
Kort geleden werd pa getroffen door een hartinfarct, waardoor 
hij het wat rustiger aan moest doen. Hij wilde leven en bij ons 
blijven, dat was hem alles waard. Toch nog vrij plotseling over
leed hij in de afgelopen week in het ziekenhuis van Oldenzaal. 
Zijn heengaan schokt ons, maar we hopen dat hij nu herenigd 
is met z;jn schoonzoon Fons, waarmee hij altijd op zeer goede 
voet stond. 
Vader was een gelovig mens en vanuit dat geloof leefde hij als 
een rechtvaardig en goed mens. Vanuit dat gelovige vertrou· 
wen bidden we voor deze lieve man, vader en opa, dat hij ge· 
borgen mag zijn in de handen van de levende God en dat Hij 
met kracht en sterkte hen die achterblijven nabij wil zijn. We 
danken hem voor alle goeds en vragen elkaar hem te bewaren 
in ons gebed en goede herinnering. 

Hee1, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervonden na het 
ove~ijden van mijn lieve man, onze vader en opa, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

M. Harberink-Klaashuis 
kinderen en kleinkinderen 


