


"Degmm die ik luf heb ver/Jiar ik, 
om haar die ik luf had terug re vimkn." 

In liefdevolle herinnering: 
Hennie Harbers 

Sinds 9 februari weduwnaar van 
Marietje Harbers - re Vogc 

Hij werd geboren op 9 december 1935 te Eefsele. 
Zaterdag 24 maarr 2001 is hij in het Academisch 
Ziekenhuis te Maamicht overleden. De gezongen 
eucharistieviering bij zijn uitvaart hielden wij op 
woensdag 28 maart 2001 in de parochiekerk van 
de H. Calixrus te Groenlo. Daarna hebben wij 
hem bij mama te ruste gelegd op de R.K. begraaf
plaats aldaar. 

Totaal verslagen zijn wij. 
Zo kort na het OYerlijden van mama moesten wij 
w onverwachc, op ons familieweekendje bij Fons 
en Anira in Limburg, van jou afscheid nemen. 
Zes weken kregen we om 53men her verlies van 
mama te dragen. Nu moeten we ook zonder jou 
onze weg proberen te vinden. 
Lieve papa, je zult in onze herinnering blijven als 
een echec vader voor ons. 

Een vader die door een makke, maar rechrvaardige 
opvoeding de zelfstandige mensen van ons heeft 
gemaakr die we nu zijn. Een vader die coen hij opa 
werd, een milder en opener karakter kreeg. 

Papa was een avonruricr in hart en nieren. 
In zijn jonge jaren waagde hij de gok om een paar 
jaar naar Auscralië te gaan, wat diepe indruk op 
hem maakte. Terug in Nederland trouwde hij met 
zijn grote liefde Marietje. 
Een nieuw avontuur begon met de start van 
Alferink BV. Werken \vaS heel belangrijk voor hem. 
Jammer dat hij niet echt heeft kunnen genieten 
van zijn jaren in de vur. 

Oncspanning zochr hij in z'n gezin, het vissen in 
Ierland en naruurlijk het zingen bij lncernos waar 
hij bijna 40 jaar lid van was. 

Her enige dat ons nu in deze tijd van complete ver
slagenheid troost, is het feit dat we weten dat je nu 
weer bij mama bent. 

Kinderen en kleinkinderen. 


