
"Je wilde zo graag bij ons blijven 
en vocht ervoor zolang je kon. 

Maar deze strijd was niet te winnen, 
voor ons blijft slechts d8 vraag waarom•. 

Ter nagedachtenis aan 

Harrie H.P .M. Grein 

echtgenoot van Jacqueline Mossel 

Harrie werd geboren te Tegelen (L.) op 
24december1952. Hij over1eed te Enschede in het 

M.S.T. op 20 maart 1997 

Harrie's jonge jaren kenmerl<ten zich door een zwak· 
ke gezondheid. Daardoor was hij een e>rtra zorg voor 
zijn beide ouders George en Henr1êtte. Zij wtlden hem 
die liefdevolle opvoeding geven, die zij voor hun kin· 
deren nodig vonden, maar hun beider verzetsactivitei
ten, gevolgd door concentratiekampsyndromen vorm
den vaak een extra belasting en belemmer1ng in de 
toen nog niet begrijpende wereld. 

Echt buiten spelen èn stoeien met z'n broertje en 
vriendjes was er voor hem niet bij. Als hij dit toch 
deed, waren langdurige ziekteperiodes vaak zljn deel. 
Dit verplichte 'binnenblijven' vormde echter de basis 
voor zijn vele hobbles en z'n latere wer1<. "Etje puzze" 
duurde net zo lang totdat alle kleine stukjes na we
kenlang passen en meten op hun plaats lagen. 

Archeologie, geschiedenis en stamboomonderzoek 
waren een logisch uitvloeisel van deze ordenende be
zigheden. De laatste 30 jaar genoot Harrie een goede 
gezondheid en kon hij zijn hobbles met vele verre rei
zen bekronen. Harrie's wer1< bij de bank was ook een 
logisch onderdeel van deze nauwgezetheid 

Harrie was nooit op zoek naar 'Het Grote Geluk', 
maar genoot van alle kleine eilandjes die het geluk 1n 
wezen inhoud. Op zijn eigen bedachtzame wijze was 
hij bezig met de invulling van zijn leven. Hoe groot 
was dan ook Zijn geluk toen hij Zijn Jacqueline ont
moette. Zijn geluk kon al helemaal niet meer op toen 
zij de trotse ouders werden van een tweeling. Een 
schat van een dochter, Mar1êtte, en de stamhouder 
van zijn famlilenaam, hun zoon George. Harrie werd 
innig geliefd door zijn Jacqueline en was kind met zijn 
kinderen. Een vader waarop menig kind trots zou 
kunnen Zijn. 

Hoe wreed is het dan ook, dat hij binnen 24 uur op de 
'intensive care' van het M.S.T. terecht kwam. Z1Jn ge
vecht duurde meer dan vier lange en spannende we
ken. De liefdevolle zorg van het verplegend personeel 
kon helaas niet voor1<omen dat hij, zonder uit z'n 
kunstmatige slaap te zijn bijgekomen, overleed in het 
bijzijn van zijn dierbaren. 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de warme belangstelling tijdens zijn ziekte en overlij
den. 

Jacqueline, Mariêtte en George Grein 


