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Dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Haarman 

echtgenoot van 

Johanna Franziska Margaretha Vortkamp 

Johan werd 5 februari 1929 geboren In De Zoeke te 
Losser. Hij overleed 20 september 1997 in zijn huis 
aan de Ruhenbergerweg. Na de uitvaartviering in de 
Gerardus Majella·kerk te Overdinkel werd hij 24 sep
tember te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Veel te vroeg moeten we na een kortstondige ziekte 
afscheid nemen van een man die model zou kunnen 
staan voor velen van zijn leeftijd. 
Johan Haarman van beroep metselaar, vele jaren in 
weer en wind op de fiets en later in een busje naar het 
werk. Thuis een klein boerderijtje gerund door zijn 
vrouw. De opvoeding van de 4 kinderen voor een deel 
in handen van grootmoeder Haarman. 
Een boerderijtje dat In de loop der jaren door noeste 
arbeid, door overwerken en sober leven uitgroeide tot 
een bedrijf van 20 HA, waarvan hij met plezier de nog 
in volle gang zijnde renovatie volgde, waar hij helemaal 
achter stond. 

Johan die niet rookte en niet dronk, tevreden met de 
eenvoudige genoegens van het leven als lekker eten 
uit eigen tuin, feestjes in de familie, van YOetbal en 
muziekprogramma's op de TV. 
Johan, verbonden met de natuur. Een man die op een 
kalender bijhield wanneer er gezaaid en geoogst was. 
Een man die leefde In het ritme van de seizoenen. 
Johan, de huisvader, streng maar goed voor zijn kin
deren die hij de waarde van de dingen leerde. Johan, 
de echtgenoot die de laatste Jaren steeds meer een 
hand toestak in het huishouden, iedere dag de aard· 
appelen schilde en hielp met het inmaken van de 
groente uil "zijn" tuin. Johan, gek met zijn 7 klelnkinde· 
ren, die tot de laatste dag rond zijn ziekbed waren en 
voor wie hij koosnaampjes had. Johan, gesteld op zijn 
hond Tobi en op de poesen voor het raam. 
Voor Johan de laatste maanden bezocht door lijden 
dat hij als een man doorstond, was daar vorig jaar . als 
uitgesteld kado voor zijn 65-ste verjaardag - die vlucht 
in een luchtballonwaarvan hij intens genoot. 
Zoals een luchtballon geruisloos stil over mensen 
heenglijdt en verdwijnt, zo Is Johan uit ons gezicht ver
dwenen en naar wij geloven nu veilig geland vlak bij 
dat Huls van de Vader waar plaats is voor velen. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader 
zeggen wij U oprecht dank. 

J.F.M. Haarman • Vortkamp 
Kinderen en kleinkinderen. 


