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In dankbare herinnering aan 

Marie Harberink - Klaashuis 

weduwe van 

Hendrik Harberink 

Zij werd geboren te Losser op 17 mei 1925. Na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der Zieken is zij op zaterdag 18 juli 2009 te midden van 
haar kinderen in alle vrede en rust toch nog vrij onverwachts van ons 
heengegaan. Op 23 juli 2009 hebben wij haar voor het laatst in ons 
midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de 
H. Drieëenheid te Oldenzaal, waarna we haar te ruste hebben gelegd 
op de algemene begraafplaats te Oldenzaal. 

Maiewerd geboren als jongste in een groot gezin. Reeds op jonge leeftijd 
heeft zij haa-moeder moeten veniezen. Ook haa-broer isop zeer jeugdige 
leeftijd over'eden. Dit heeft haar enonn veel verdriet gedaan. 

Haar ouders hadden een kleine boerderij in Beuningen gelegen 
aan de rand van de gemeente Denekamp. Ze heeft vaak verteld dat 
van haar werd verwacht dat zij al op zeer jonge leeftijd moest 
meehelpen op het land. Het was hard werken van 's morgensvroeg 
tot 's avonds laat. Naast het werken op het platteland was het 
vanzelfsprekend dat ze ook buiten de deur aan de slag ging. Een 
aantal jaren was zij in betrekking bij de familie Groener ook wel 
Plaank'nboer geheten. Hierna heeft zij tot haar huwelijk nog enkele 
jaren gewerkt op 't Deuskesfabriek in Denekamp. 

Ze trad in het huwelijk op 3 juni 1953 met Hendrik Harberink. Moeder 
vond het gezinsleven erg belangrijk. Uit dit huwelijk werden zes 
kinderen , drie zonen en drie dochters geboren. Moeder had elf 
kleinkinderen en één achterkleinkind. De eerste jaren van het 
huwelijk hebben ze gewoond op het ouderlijk adres in Beuningen. 
Omdat haar man veranderde van werkgever verhuisde het gezin 
van Beuningen naar de gemeente Oldenzaal. 

Samen hebben ze hun 40-jarig huwelijksfeest beleefd. Hier heeft 
zij enorm van genoten. Kort na dit feest is haar schoonzoon Fons 
overleden en een jaar later haar eigen man. Moeder heeft erg veel 
verdriet ondervonden van dit verlies. Dit verdriet heeft zij tot de dag 
van haar overlijden bij zich gedragen. Troostende woorden van 
haar waren: "binnenkort zie ik ons pa weer". 
Gelukkig mocht zij op 17 mei jl. haar 84-jarige verjaardag in het 
bijzijn van al haar kinderen en kleinkinderen nog meemaken . Uit 
de bezoekjes van de familie putte zij veel levenskracht. 

Moeder was een zorgzame, bescheiden vrouw. Zeer tevreden met 
wat ze had. Haar man en kinderen stonden altijd op de eerste plaats. 

Vijf jaar geleden is ze verhuisd van het appartementencomplex 
"de Wieken" naar Verzorgingshuis de Molenkamp. Hier heeft zij 
met veel plezier gewoond. In die tijd keek ze veel uit naar de 
bezoekjes van haar kinderen , kleinkinderen en achterkleinkind. 
Lichamelijk was ze tot op het laatst gezond. Het lopen werd echter 
steeds minder. Na het breken van haar heup door de val in de 
woonkamer van het verzorgingshuis kon ze niet meer zelfstandig 
voortbewegen . Voor revalidatie was zi jn opgenomen in 
Verpleeghuis Gereia. Haar geestelijke gezondheid ging de laatste 
tijd enigszins achteruit. De namen van de kinderen stonden echter 
helder in haar geheugen gegrift. 

Wij willen iedereen bedanken die belangstelling 
en medeleven hebben getoond na het overlijden 

van moeder, schoonmoeder en oma. 

Familie Harberink 


