


"Heel bijzonder, heel gewoon. 
ge\\1~)n een heel b1Jzonder mens" 

In danlb3re herinnering aan 

\nnie Harlerink - Heijmcn 

Sinds 1970 weduwe van Bemardus Th.G HarterinJ.. 

Geboren 3 juni 1911 in Bemmel 
Overleden 4 april 2001 in Zutphen 

Ja, een sterke wil en veel levenslust, dat ha<l "l···· 
Maar haar leven nog met 2 maanden Ie kunnen 1erlen
gen om met nl haar kinderen haar 9oste verjnardag te 
vieren, daar had ZIJ helaas geen zeggenschap meer 
o\·er. 

Ma groeide op al-; de helft -.neen tweeling (Broer en 
Zus) tn een gain nn 7 lindercn. Ruim 'oor het u11-
brckcn 'an de T"'eede Wereldoorlog bclwaamd~ Il) 

zich tot \t1.lai\n1u". 

Op haar motor raü·nJ door dc Beru" e heelt ze heel wat 
moeder> gcholp<n hun kindenjes ter "erclcl Ic brcngcn. 
\'aak in benarde omstandigheden, tot be' allingcn m 
schuilkelders toe. 

De 1(1tg ""' op haar lijf geschreven. !laar Je, en stond 
in het teken van kindercn. Dat bleek ook toen de fami
lie haar benaderde orn een man mei 7.even kinderen uil 
de nood Ic helpen. 

Hel""' gccn van1elfsprekende opdracht L<>rg 1erk· 
nen aan een JOng gc7m mei zeven kinderen in de leet~ 
t1Jd ,·an 0 tot 9 1a.11, waarvan de moeder plohclmg ""' 
O\cr1ctkn . 
Toch gtng ZIJ Jie u11J3gmg .wn met \Cel energie en 
enthousiasme:-. Htt \ro.:g Mn aanp35::;mg van iedereen. 

Maar ze durfde het nan en trouwde. Zelf kreeg Ma ook 
nog drie kinderen F.cn hed gc,in in een tijd waarin de 
mensen het niet cadeau lregen. 

In 1954 \Crhuisde de fom1he naar Baak. Dat gaf baar 
nieuwe kansen: een niCU\\C omgc,·ing, een eig~n buis. 
Hier vond ze echt haar plek. 

Tot op hoge leefliJd behield ze haar energie en wils
kracht. Ze wist altijd rn1·ulling 1c ge' en aan haar Je,·en: 
ze was druk met dansen, kaanen, zingen, zwemmen en 
vrijwilligerswerk. Soms was ze zo bezet dat het leek 
alsof je een af;prnak moest maken om haar te kunnen 
bezoeken. Iloe\\cl.."\t>Or haar kleinkinderen had oma 
altijd tijd . Die betrokkenheid was buitengewoon groot. 
Voor de kleinkinderen wns het dan ook feest als ze bij 
oma op bezoek grngen, alleen .... winnen met jokeren 
was er niet b1J, want er kon er maar één de winnaar 
zijn .... OMA! 

Zelfs toen ,e '"naf 1995 in Zutphen in bet verpleeg
huis ging wonen en ZIJ aidcidchJk aan achleruit ging. 
bie\ en de IJeinkmdcrcn het middelpunt. Op de jaar
hJkse r.:üme rond haar verjaardag als zij haar kinderen 
en kleinkinderen om zich heen had, zag je haar weer 
opbloeien. 
Zij was de bmdcnde factor: ze herinnerde je aan 
iemands veriaardag, ze hield iedereen goed op de 
hoogte van wat er in de runuhc speelde. 

Door alle beLOekrcgclini;en die door de familie werden 
getroffen, bleef ZIJ het cenlrale punt. Dankbaar was ze 
voor elk bc7ock. zoals ZIJ dat ook was voor elke kleine 
attentie. 

~la, door jou hchbcn "c ~elccrd h(,., bdangrijk fami
liebanden ZIJD. \\"IJ zullen proberen -met jou in gedach
ten- da~ banden ,·oon ~c zenen. 


