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Met veel liefde wilen wij blijven denken aan 

Johannes Bernardus Haamberg 

echtgenoot van 

Gezina Maria Engelina Haamberg 
uit het Broek 

Hij werd op 18 juni 1921 in Lattrop geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is 
hij van ons heenfJegaan op 10 december 1996. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van 
de H. Maria Geboorte, op 14 december, hebben 
wij hem te rusten gelegd op het kerkhof, naast 
de kerk. 

Hij was een diep gelovige man, een man van wei· 
nlg woorden. Werken was zijn lust en zijn leven. 
Als 15-jarige kwam hij al naar De Lutte en ging 
werken op de boerderij. Daarna was hij werkzaam 
bij de melkfabriek in Losser. 
Op 21 april 1953 trad hij in het huwelijk met Sientje 
uit het Broek. Ze gingen wonen aan de Hogeweg in 
Losser, uit het huwelijk werden Gerard en Marina 
geboren. 
Zijn handen stonden niet verkeerd en als er bij de 
kinderen wat gebouwd moest worden kon je op 
hem rekenen. In 1983 ging hij met de VUT en vond 
toen samen met moeder afleiding bij Tonny en 
Marina op de kwekerij. Het laatste jaar ging zijn 
gezondheid achteruit. De verhuizing naar de 
Enschedesestraat bracht op een goede manier uit· 
komst. Toen de afstand van huis naar de kwekerij 
hem te zwaar werd en hij vanuit zijn stoel moest 
toekijken heeft hem dat ontzettend veel pijn 
gedaan. Wij zullen hem ons blijven herinneren als 
een bezorgde man, een zorgzame vader en een 
fijne opa. 
Het einde overviel hem en ons. Met veel verdriet 
hebben wij afscheid van hem genomen, omringd 
door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is hij 
rustig ingeslapen. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven bij het onverwacht 
heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en lieve opa zeggen wij U hartelijk dank. 

G.M.E. Haamberg-uit het Broek 
Kinderen en kleinkinderen. 


