
Ter dankbare herinnering aan 

ALBERTINA BERNARDA KERKEMEIJER 

weduwe van 

Johannes Paulinus Harberink 

Zij werd geboren op 14 december 1909 
te Enschede , en overleed op 13 september 
1985 te Oldenzaal. Na de uitvaart voor 
haar in de Emmauskerk op 18 september, 
volgde de crematie in Usselo. 

Tine was een aktieve vitale vrouw, die met 
een groot optimisme, en tegelijk kritisch 
nuchter in het leven stond. In de eerste 
jaren van haar huwelijk, nam ze, naast de 
zorg voor haar vijf kinderen, ook het huis
houden over van haar schoonzusters en 
zwager, die nog thuis waren. Wanneer het 
nodig was, stond ze klaar om te helpen 
in het verenigingsleven , ook in de nieuwe 
wijk de Thij. Daar kwam ze spoedig alleen 
te staan toen haar man in 1975 overleed, 
nadat ze hem tot het einde toe trouw had 
verzorgd. In de jaren daarna werd ze ge
leidelijk ook een grote steun voor haar 
alleenstaande buurman. 
Ze bleef het centrum van de familie, en 
ook in haar kleine huisje zag ze haar 
kinderen graag om zich heen, samen met 
haar 13 kleinkinderen en 2 achterklein
kinderen . Voor hen allen was ze een lieve 
oma, die belangstelling had voor alles. 
In 1983 openbaarde zich een ongeneeslijke 

ziekte, waaraan ze veel pijn heeft geleden. 
Ze droeg dat vaak in sti lte, en dankzij 
haar optimisme, kon ze lange tijd staande 
blijven . Maar haar krachten werden minder, 
en tenslotte verlangde ze er alleen nog 
maar naar, dat ze tot het einde toe thuis 
zou kunnen blijven , verzorgd door haar 
kinderen. Dank zij 'n goede samenwerking 
van allen, is dat mogelijk geweest. En zo 
is zij vredig gestorven. Dankbaar voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend , sluiten 
we ons aan bij het geloof, dat voor haar 
een grote plaats had in haar leven. En we 
bidden : God, met dit sterven is veel wijs
heid , mildheid en begrip, onherroepelijk 
uit ons leven verdwenen . Toch past ons 
verwondering en dank. Blijde verwonde
ring , om het beeld dat dit leven nalaat, 
dank om alles wat het aan goedheid uit
straalde. God wij geloven in dit onver
mijdelijke einde, tevens het begin van iets, 
waarvoor menselijke woorden tekort schie
ten . Maar het gaat om hemel en geluk, 
om vrede en eeuwigheid. En daarom ver
trouwen wij haar toe aan U, tot in de 
eeuwen der eeuwen. Amen . 
Voor Uw blijken van medeleven , tijdens 
haar ziekte en na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 

Oldenzaal , september 1985 


