
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Anna Wildennk 
echtgenote van Bernhard Harbennk 

ZiJ werd geboren op 29 Juli 1907 te Oldenzaal. Geheel 
onverwachts ,is ze gestorven op haar kamer in de 
Molenkamp op 29 november 1995. 
Wij hebben afscheid van haar genomen t,Jdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk. waarna we 
haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op 
het kerkhof in Oldenzaal. 

Maar zo kort na het vieren van hun 60-Jarig huwelijks
feest tezamen met al hun kinderen, k!einkinderen en 
veel echte vrienden is moeder plotseling gestorven. 
Haar laatste woorden waren: 'Bernhard, hoe laat is het? 
0, dan kunnen we nog wel even slapen'. 
Het 1s een slaap voor eeuwig geworden, voor eeuwig 
biJ God; daar geloofde ze ook in, ze beleed dit geloof 
intens. maar heel nuchter. 
Haar levenshouding was gericht op de goede zorgen 
voor haar man en de kinderen en haar interesse in het 
reilen en zeilen van de kle;nkinderen. En wat heeft ze 
met genoten van Dean, haar achterkleinkind. 
Moeder heeft een moeilijke Jeugd gehad. Dat heeft haar 
tot een doortastende, soms schijnbaar harde vrouw 

gemaal\!. Maar achter dit uiterlijk kun Je haar kennen 
als een toegankelijke, vrolijke. lieve vrouw. 
Op de Molenkamp leefde ze helemaal op. Door de 
goede verzorging, maar ook door de contacten met de 
medebewoners. Ze hield van gezelligheid en feestjes. 
waaroij ze zelf het meest genoot van het k1Jken naar 
mensen die plezier hebben. Haar ogen straalden dan. 
Ze was een sterke vrouw met veel wilskracht en een 
e,gen mening. Maar ze stond tegelijkertijd ook open 
voor de goede 1deeen van anderen. 
Dat ze 22 keer b1: haar man achter op de bromfiets 
naar Kevelaer is geweest. heeft alles te maken met haar 
Maria-devotie. Zij bewees met haar Kevelaerbezoek dat 
het geestelijke en matenèle heel goed samen kunnen 
gaan: samen bidden en 'Kaffee m1t Kuchen' eten, ze 
genoot van beiden. 
Wij weten dat ze nu bij God is, gewoon omdat ze dit 
nieuwe leven verdiend heeft. 
In onze verhalen, maar vooral in onze manier van le
ven, blijven we aan haar denken. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij het plotseling 
overlijden en de uitvaart van mijn vrouw, onze moeder 
en oma. 

Bernhard Harberink 
kinderen en kleinkinderen 




