


Dankbare herinnering aan 

.Johannes Franciscus Haamberg 

echtgenoot van Aleida Geziena Ruël. 

Hij werd ge horen op 29 maart 1909 te Lattrop en 
overleed. vroegtijdig voorzien van de H. Sacra
menlen der Zieken, op I september 1995 in hel 
verpleeghuis Gerardus Majella te Denekamp. 

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van 
Lattrop op 5 .çeptember hebben we hem te ruste 

gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Toch nog on verwacht is mijndierbareechtgenoot , 
onze vaderen opa van ons heengegaan. We hebben 
in hem een fijne en fijngevoelige echtgenoot, 
vader en opa verloren. Hij was een man die zich 
altijd hescheiden opstelde, niet op de voorgrond 
trad; die moeilijk contacten legde. Wat hij zei en 
deed was altijd weloverwogen, steeds bedacht 
op het hewaren van de vrede met iedereen; geen 
onvertogen woorden kwamen over zijn lippen. 
Beter vrede te houden dan vrede te maken, was 
zijn devies. Iedereen had graag met hem van 
doen; de noaberschop was voor hem zeer belang
rijk. Hij had een grote liefde voor het boerenbe
drijf; de nieuwe ontwikkelingen in de landbouw 
waren voor hem niet altijd even duidelijk, maar 

hij gaf Herman e n Ine de ruimte en volle vrijheid 
zich aan te passen aan de nieuwe tijd. 
Zijn hohhy was het verzorgen van zijn bijen . 
Hij had voor alles en iedereen belangstelling en 
zeker voor zijn geliefd Lattrop. 
Zijn laatste levensjaar moest hij noodgedwongen 
doorbrengen in het verpleeghuis te Denekamp; 
hij had er vrede mee. want hij zag de noodzaak 
ervan in. maarookdaarbleefhij die belangstelling 
behouden. 
Hij was een vroom en godsdienstig man, die zijn 
leven gelovig kon aanvaarden, zoals het op hem 
afkwam. 
Beminnelijk en zacht van aard mocht hij ook hier 
velen tot zijn vrienden rekenen. Dankbaar was 
hij voor het vele bezoek dat hij mocht ontvangen. 
Groot was zijn eerbied voor de natuur, waar hij 
zo graag mocht zijn. 
We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor 
ons gedaan en betekend heeft. We zullen hem 
missen en met gevoelens van warmte en liefde 
aan hem terugdenken. 
Wij hopen en vertrouwen dat hij nu de rust en 
vrede, waarna hij zo verlangde, heeft gevonden 
bij God waaraan hij zo'n groot houvast had en 
die hij zo trouw gediend heeft. 

Wij danken u allen voor uw medeleven en be
langstelling na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa. 

A.G. Haamberg - Ruël 
Herman en Ine Haamberg 
Raymond. Ellen, Mark, Peter 


