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t Wij hadden jou 
zo graag in ons midden 

In dankbare herinnering aan 

Marietje Hartgerink - Leferink 

echtgenote van Johan Hartgerink 

Zij werd geboren op 17 augustus 1941 te Hengevelde. Ze 
overleed thuis te midden van haar man en kinderen op 31 
december 1999. Na een gezongen uitvaartmis hebben we 
haar ter ruste gelegd op het RK kerkhof te Goor op 5 janu
ari 2000. 

Ma was de één na jongste uit een gezin van 8 kinderen. 
Na haar jeugd in Hengevelde doorgebracht te hebben, is 
ze op 23 september 1965 getrouwd met pa en in Goor 
gaan wonen. Samen hebben ze drie kinderen gekregen: 
Mariët, Jeroen en Herbert. Daarna werd zij ook nog eens 
een trotse oma van drie kleinkinderen. 

Ma was een eerlijke en spontane vrouw. Ze was meele
vend en gul in alle opzichten. Hielp iedereen daar waar ze 

kon. Familie, buren en vrienden, ze konden allemaal bij 
haar terecht. Moedig ging ma de strijd met haar ziekte 
aan. Ondanks zware chemokuren hebben pa en ma toch 
nog van de zomer kunnen genieten van hun eigen plekje 
op de camping. Samen deden ze nog aan alle aktiviteiten 
mee. Met een vast groepje van de camping werd er veel 
gekaart, jeu de boule en klootschieten gespeeld. 
Maar ma had nog meer hobby's. Ze heeft vele penteke
ningen gemaakt, die ze vol trots in huis ophing. Ook met 
volleybal , toneelspelen en puzzelen bracht ze haar tijd 
door. Ma was trots op ons kinderen, ze was blij dat we nu 
allemaal ons eigen plekje hebben gevonden. Ook de klein
kinderen hadden een speciale plek in haar hart. Iedere 
zaterdag mocht één van hen een hele dag bij opa en oma 
blijven. Naast de kleinkinderen en haar hobby's had ze 
ook een grote liefde voor de vogels en haar hondje Loeki, 
waar ze veel tijd voor over had. 
Met intens verdriet nemen we afscheid van ma. Te kort 
mocht zij genieten van het leven en te kort mochten wij 
genieten van haar als een lieve vrouw, fijne moeder en 
oma. Het is een grote troost voor ons, dat ma verdere pijn 
bespaard is gebleven. Ze laat een leegte achter, die voor 
ons die achterblijven moeilijk te aanvaarden zal zijn. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte van ma en voor hen die ons hebben gesteund in 
dit afscheid, brengen wij oprecht onze dank. 

Johan, kinderen en kleinkinderen 


