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In liefdevolle herinnering aan 

Maria Johanna Hartgerink - Peper 
"Marietje" 

echtgenote van Herman Hartgerink 

Zij werd geboren op 7 juli 1940 in Stepelo. 
Zij is overleden op 3 september 2004 in het 

ziekenhuis te Hengelo. Na de uitvaartviering in de 
H. lsidorus te St. lsidorushoeve hebben we haar 

ter ruste gelegd op het parochiële kerkhof. 

Ma is met haar ouders en één zus opgegroeid op de 
boerderij waar ze van jongs af aan al veel heeft 
geholpen, maar waar ook gelegenheid was om met 
de kinderen uit de buurt te spelen. Na de huishoud
school ging ze werken als hulp in de huishouding 
bij jonge gezinnen. Nadat zij op 22-jarige leeftijd 
Herman leerde kennen zijn zij op 17 juli 1963 
getrouwd en bij haar ouders op de boerderij inge
trokken. 

Ma was een zorgzame vrouw die altijd voor ieder
een klaarstond, niets was haar te veel. Zij hield van 
het leven en genoot van uitgaan en vakantie. 

Hoogtepunten voor haar waren de keren dat ze voor 
het eerst met Herman alleen op vakantie kon gaan: 
ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk en de reis 
naar Rome, aangeboden door haar kinderen en 
kleinkinderen met hun 40-jarige huwelijk. 
Ook de reis naar Lourdes, voor haar als Maria kind, 
heeft grote indruk op haar gemaakt. Evenals het 
laatste uitstapje van het koor naar het Sauerland, 
waar zij met enkele koorleden het Avé Maria heeft 
gezongen in een Barokkerk. Vanaf haar jongste 
jaren zong zij graag, eerst samen met haar zus 
Annie in een jeugdkoor en later in het kerkkoor 
samen met Herman. Ook kon ze genieten van de 
kaartavonden met kameraden en buren. 
Haar gezin was haar alles; de zorg om haar ouders, 
haar man en kinderen en later haar kleinkinderen. 
De boerderij waar ze woonde en later het huis in 
St. lsldorushoeve, was alles altijd keurig verzorgd 
en alles op gezette tijden, met een strengheid voor 
zichzelf, maar in het afgelopen jaar creëerde ze toch 
meer ruimte voor haarzelf. 
Helaas is aan dit leven een einde gekomen. We 
blijven haar herinneren in liefde en dankbaarheid. 

We willen een ieder bedanken die hun steun en 
betrokkenheid heeft getoond. 

Herman Hartgerink 
Kinderen en kleinkinderen 


