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In dankbare herinnering aan 

Rudolfine Johanna Maria Knoef 
weduwe van 

Hendrikus Antonius van Harten 

Zij werd geboren te Borne op 10 september 1914. 
Zij overleed op 16 februari 2003 in het ziekenhuis te 
Hengelo. De uitvaart vond plaats op 20 februari in de 

kapel van het bejaardenhuis te Borne. 

Fien heeft haar hele leven in Borne gewoond. Zij was 
verknocht aan alles en iedereen in deze plaats. Al vroeg 
verloor ze haar moeder en was zij nodig als hulp in de 
huishouding. 
Zij hielp ook haar vader in de winkel. 
Op jonge leeftijd is zij getrouwd met Harrie van Harten. 
Ze zijn gaan wonen op de Bongerd. 
Aan het eind van de oorlog is hun huis door de Duitsers in 
brand gestoken. Na de oorlog hebben ze enkele jaren in 
Gendt gewoond en geholpen bij de wederopbouw. 
Ze konden geen kinderen krijgen. Dat was een groot 
qemis voor hen beiden. 

Hun nieuwe huis in Borne hebben ze altijd gastvrij 
opengezet. Vele families hebben hun vakantie in Huize 
Hafi doorgebracht. 
Fien hield van muziek. Zij zong zelf graag en veel, ond.n 
andere in het kerkkoor. Thuis stond altijd de radio aan, 
met muziek van Johann Strauss tot James Last. 
In vroeger jaren hielp ze mee met het zieken-Iridium. Voor 
de missie heeft ze veel gehandwerkt. 
Eind vijftigerjaren is zij met Harrie verhuisd naar de Prins 
Bernhardlaan. 
In de eerste jaren daar heeft ze de zorg op zich genomen 
voor haar vader. 
Toen haar Harrie ziek werd zijn ze verhuisd naar het 
bejaardencentrum. Z1J heeft hem vele jaren verzorgd. Na 
het overlijden van haar man heeft ze nog ruim 15 jaar op 
tDijkhuisgewoond. 
Zij heeft een sterke band behouden met haar zus Marietje 
tot op het eind van haar leven. 
1'u is zij zelf tot de Heer geroepen en weer herenigd met 
h<iar Harrie. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze zus, 

schoonzus en tante danken wij u oprecht. 

De familie. 


