


Zo Harry zei: "Dit is de poort die ik door moet naar een nieuw leven. En hier is het al zo mooi ... !" 

* 7 oktober 1942 

KOMENENGMN 

Toen ik op deze wereld kwam 
heeft iemand mii gebracht 
ik heb de weg niet zelf gevonden 
door die donk're nacht 

en als ik straks weer wèg zal gaan 
naar de eeuwig groene dalen 
dan zal mii vast en zeker wel 
weer iemand komen halen. 

Toon Hermans 

Harry van Geijn 
Henricus Antonius 

t 29 april 2001 

In de 58 jaren van ziin leven mocht Harry vele mensen ontmoeten, en zi j hem. Samen ontdekten zij het leven, soms 
gedurende lange tijd, soms heel kort, soms te kort. Mede deze ontmoetingen maakten hem tot wie hij was. 
Een lieve, goedaardige man, vader en opa. 

Harry was een man met liefde voor de natuur en met een prachtige tuin. Hij hield van zingen, skiën en van een eindje 
'sjouwen' op de dijk. Hoewel hij geen prater was, was hij zorgzaam voor zijn omgeving en een doorzetter in zware tijden. 
Zijn altijd aanwezige humor was subtiel en treffend. Met wijsheid en bedachtzaamheid trad hij het leven èn de dood 
tegemoet. 

Degenen die Harry hebben gekend weten dat hij handig en secuur was. Ook kon je altijd op hem rekenen; "afspraak is 
afspraak". Hij dacht met je mee als je met een vraagstuk zat. Beoordelend, nimmer veroordelend. Hij bleef kritisch en 
weloverwogen, maar was ook relativerend. 
Harry, dank dat je een voorbeeld voor ons mocht zijn. 

Graag wi llen wij alle mensen die een bijdrage hadden in het vormen van zijn leven èn alle mensen die hem en ons 
gesteund hebben bij het afscheid nemen daarvan, danken uit het diepst van ons hart. 

Verder van de wereld weg 
Elke dag een beet;e 
Dichter naar de hemel toe 
Elke dag een treet;e. 

Toon Hermans 

Thea van Geijn - Wieggers 
Irma en Maarten, s;oerd 
Norbert en Murielle 


