
IN ALLE STILTE 
BEN JE HEENGEGAAN, 

MAAR JE BLIJFT 
IN ONS VERDER LEVEN. 
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In dankbare herinnering aan 
JOHANNA ALEIDA KATIER 

weduwe van 
Hendrikus Johannes Hartg erink 

Zij werd gebo,ren op 2 decem ber 1907 op het 
Katiersdorp te Hengevelde. Gesterkt door het 
Sacrament der Zieken is zij op 14 augustus 
1993 overleden te Hengevelde-. Na de uitvaart 
in haar parochiekerk van d, H.H. Petrus en 
Paulus te Hengevelde op 19 augustus, is zij 
begraven op het kerkhof van de parochie. 

Oma is al op 12 jarig e leeft ijd bij haqr oom 
en tante , bij de "Kas" ingetrokken. Dit waren 
_geen gemakkelijke jaren, vooral met de cri
sisjaren voor de boeg . In 1930 is zij getrouwd 
met Hendrik Hartgerink. De zorgen werden 
nog groter, toen vader in 1940 voor mobilisa
tie in dienst moest en zij achterbleef met 
vijf kleine kinderen . Moeder kreeg 10 kinde
ren , waarvan er nu nog acht in leven zijn. 
Op 53 jarige leeftijd werd zij getroffen door 
een zware hartaanval, waardoor zij met een 
zeer aan,gepaste levenswijze verder moest. 
In 1957 werd zij voor het eerst oma, waar zij 
heel trots op was. Het aantal kleinkinderen 
groeide uit tot 21. Zij werd overgrootmoeder 
van 6 achterkleinkinderen. Hoe groot de fa
lie ook werd, zij bleef voor iedereen de lieve 
belangstellende oma. 
Vader heeft haar altijd met 
grote zorg bijgestaan in haar ziekte. Hoewel 
hij haar steun en loever.laat was, moest va
der haar in 1983 alleen achter laten . Door 
haar grote wilskracht en doorzettingsvermo
gen kwam zij deze te9enslag te boven , waar
door we nog vele jaren aan haar een fijne 

oma hebben gehad. Zij had altijd een karak
ter van recht-door-zee , want als je een ste
vige opmerking te goed had , dan kon je deze 
op zeer korte termijn verwachten. Gelukkig 
is zij voor een .lange lijdensweg .gespaard 
gebleven en mocht zij thuis sterven . 
De dankbaarheid van haar kant voor de wijze 
waarop zij verzorgd werd, kan van onze kant 
alleen maar beantwoord worden met een 
diep gevoel van dank, dat zij onze moeder 
en oma is geweest en ook wel blijven zal, 
ondanks dat zij gestorven is. Zij stierf op de 
dag voor Maria Tenhemelopneming. Wij bid
den dat zij met vader en al haar dierbare 
gestorvenen bij God mag zijn . 

Heer onze G-od, geef haar de vrede en 
vreugde die alleen U haar geven kunt. 
Geef, dat wij in onderlinge eenheid met 
elkaar verbonden mogen blijven. Amen 

Voor Uw blijken van belan,gstel.ling en me
deleven zeggen wij U onze harte.lijke dank. 

Hengevelde, au,gustus 1993 

Fam . Hartgerink 


