
In dankbare herinnering aan 

MARIA HENRICA SILDERHUIS 

echtgenote van Jan Hendrik HARINK 

Zit werd op 2 febtuan 1907 te Saasveld geboren; op het feest 

van Maria Lict>tm<S q huwde er Op 16 meo 1934 Ze gingen 

wonen 1n het "Meestershuos" boj oe oude schoof. Voorzien van 
het Sacrament van de zieken overleed ZIJ op donderdag 20 
oktober 1983 1n het z1ekenhu1s •. Ziekenzorg" te Enschede. Op 

maandag 24 oktober d a v hebben we lljdens de plechtige 

vienng van de Eud1anst1e en van de uitvaart in de parochiekerk 

te Saasveld afscheid van haar genomen en haar hchaam op het 

kerkhof aldaar aan de aarde toevertrouwd on geloof aan de glo-

rtevelle verri1zen1s van de doden. 

Dankbaar Z•Jn we voor hetgeen Zit voor ons on het leven heeft 
betekend Samen met vader kon Z1j iaren lang onvermoetbaar 
wetkenen zorgzaamlljn voor het gezin Hun werden 5 dochters 
en 5 zonen gebOren. Ze brachten elkaar geluk en vreugde en 
vonden boJ elkaar telkens nieuwe kraclit. om voor de konderen 
te leven en te werken W•J denken aan haar harteloJICe en noot 
rustende zorg. toen we haar hulp nog zo nodig hadden VOO< 
ziekten bleven vader en moeder en ook de kinderen gespaard 
Moeder hield van het leven. kon volop genieten van de goede 
dingen. die God op deze aarde geeft. zij omringde allen en 
alles met haar belangstelling en meeleven, met haar bli1moe
dighe1d en levenslust Daarbij vond ze nog altijd gelegenheid 
om van haar levendige belangstelling voor wat er on de famoloe 
omging, bh1k te geven Ze gong tussen haar zorgen en werken 
door graag overal heen; als ze boodscnappen deed. ging ze 
ook even b•J zussen en broers aan; ze had een grote aandacht 
voor de gewone dongen en de kleone vreugden van het leven 
Met bezoek thu•S gong ze graag een gesprek aan; dat boeide 
haar en dat vond Z•J belangnJk, problemen uitspreken en 

vergeten ; behalve zwart-wot Z•Jn er heel wat kle~iren. doe dicht 
bij elkaar komen en noet zo tnest z1f1 of zo somber. Ool: 111 haar 
ouderdom stond Z•J toch midden " het leven; haar geest bleef 
ontvanke6jk voor wat ,,.euw was en ànders werd. De kerk 
bleef veel voor haar betetenen 
Ze beleefden samen de vreOJ9<1e 11ar> het grote gellll. wanneer 
ze op famdiedagen hun t 0 kinderen en hyn 22 kle1nl"'1deren 
om zich heen zagen, blij en gelukkig met elkaar 
Zo graag hadden ze samen hun goede huweh1ksfeest. dat 1n 
zicht kwam; op 16 meo 1984 gevoerd temidden van de 10 kon· 
deren en de 22 kleinkinderen, maar •. Zahg z11n doe genodogd 
z11n tot het bru•lohsmaal van het Lam" 
Plotseling het haar gezondheid te wensen over. en gaf haar te 
denken en te vrezen. Ze wist van haar 11ekte. ze vreesde het 
naderende einde . Zo levenslustig en bhJmoedog ze altoJd was 
geweest, zo verdrietig en lusteloos. zo gelaten en moedeloos 
ze werd Op haar sterfbed hield Z•i het gezegde van haar moe
der on gedachte. en z11 hoeld het er bo1: wat we hopen en wen
sen. oat ons nog gegeven zal worden . het os er al geweest. 
het 1s voorboi! 
z,~ doe nog zo graag leefde. nog noemand tot last was. eerder 
vader ter z•Jde kon staan. opdat hij Z•I" laatste levens,aren noet 
111 eenzaamheid behoefde door te maken. zal toen gebeden 
hebben " N"et m1in w 1, ,,._ Uw wil gescluede" 
Moge moeder en oma nu leven bi God in eeuwoqe vrede 
en vreuigde · 

Onze Vader - Wees gegroet 

Voor uw m edeleven t1Jdens haar ziekte en b•J het overhJden en 
begrafenis van m•1n dierbare vrouw en onze gel•efde moeder 
behuwdmoeder en oma. 1eggen w11 u onze oprechte dank 

Jan Hendrik Hannk 
Kinderen. behuwd· en kleookonderen 

Saasveld. oktober 1963 
Hul4)00tweg 6 


