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Gedeok in nw gebeden 

Johannes Gerardus Haafkes 
t'-Lutg:cnoot van 

Crdlla Mui~ Johanna Wieggers 

l-111 werd geboceo te Rossum op 9 ok1oher 
193-i en 1,; overleden 10 het r.k. ziekenhuis te 
Oldenzaal na voorzien te 71Jn van het Sacra
ment der Z 1ekcuzalvmg op 5 december 1989. 
Na de EuchHistievienng op 9 december 1989 
hebben we hem ter ruste gelegd op her r.k. 
kerkhof te Rossum. 

E<'n zacht en hartehik mens 1s na een slopende 
ziekte toch nog onverwachts eo in alle stihe 
van ons lie,·ngeg•rn ZiJn dood kwam \eel te 
vroeg \oor Ce~1J" ZiJn -rouw, 2110 f.m1l1e en 
omgeving. Voor hemzelf editer als een zegen, 
de verlossing uit een stnJd zonder u1tzich1 op 
geoezing. 

Hij "as een arbeidzaam man en hield van zi1n 
werk. Maar toea ZiJn lichaamskrachten door 2110 
ziek1e werden aangetast, nog onzichtbaar voor 
het oog der mensen. is daar wel eens anders 
over geoordeeld door werkgevers en omgeving. 
Pas toen anderhalf jaar geleden. door uicerlijke 
tekenen de ernst van ziJn ziekte voor iedereen 
dmdeh1k werd, LIJD \'OOr velen de ogen open 
gegaan in bewoodering ''Oor zijn moed en 
geesdmcht. 

Door de geslotenheid van ZIJD karakter wilde 
hij niemand beJa,ten met z11n zorgen ea ver
driet over ~iJn 7iek1e Getn woord van klacht 
of opstar.d " 0011 over " Jll hpptn ge~orren. 
H11 zocht lieHr 211n troost in de natuur waar 
h11 kon nadenken over hcc Ie' t"D en de dood 
met de Schepper van allc8 \Ht lt>eft. Z11a ge
loof ia de Heer van htt leven waf oprecht eo 
het mot'! dao ook bij Hem 111n d•t h11 de kracht 
gevondt'n heeft ZiJn lirden>wcg zonder klachr 
tt' ;1anv;1arden. H11 kende een groie bezorgdheid 
\'Oor Cecile 21111 vrouw die voor hem een on
vergetelqke steun was Ju llJn li1deusweg. 

Bedankt Cecile, m11n lieve vroU\\. voor al ie 
goede zorgen. BedanJ..t voor J<' dageh1kse be-
1oeken. urenlang. vooral toen 1k niet meer in 
slaat was mt'f je te sprcl:cu Alleen al je aan
wezig 7110 was \'Oor m1J een grote steun en 
troost. Moge m11n laa1~1<• Ju ne1drul: je alnjd 
bi1hli1vea als leken van m11n grote dankbaar
heid. Blijf niet treuren om ru11n heengaan. ik 
leef ou 1n vrede hij de Heer. Moge de Heer 
van de Vrede Je troos1en in ie verdriet. 

Voor uw medeven ti1den~ de ziekte ea het 

overla1den van mijn lieve man. Z<'g ik u 
hartelijk dank. 

CECILE H,\AFKES-WJEGGERS 


