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Dankbaar gedenken we 

Stephanus Johannes Harbers 
echtgenoot van 

Josephina Johanna Theodora 
Römer 

Hij werd geboren op 1 december 1923 te 
Doetinchem. Op 30 oktober 1951 sloot hij 
een kerkelijk huwelijk met Annie Römer. 
Gesterkt door de H. Ziekenzalving overleed 
hij te Doetinchem op 2 december 1996 in 
zijn woning, Perebloesem 4. 
We deden hem uitgeleide na de uitvaart
dienst in de St. Martinuskerk te Wijnbergen 
op 6 december d.a.v. Daarna volgde de 
crematieplechtigheid. 

Stef was een man van weinig woorden. 
Toch had hij een rijk gevoelsleven. In zijn 
vele en jarenlange werk drukte hij zijn liefde 
en zorg uit voor Annie en de kinderen. 
En hij hield van gezelligheid thuis. Hij vond 
het prachtig wanneer de kinderen en de 
kleinkinderen er waren. 
En op de grote feestdagen zoals Kerstmis 
genoot hij intens van de kerststal, het den-
nengroen en de liederen. · 

Hij kon de laatste jaren ook intens genieten 
van zijn dagelijkse wandelingen. Zijn vaste 
stek was dan de rustbank achter de Bon-

gerd waar hij met anderen in gesprek ging 
of zomaar zijn sigaretje rook1e. Ook hield hij 
van voetbal. De Graafschap verliest in hem 
een trouwe supporter. 

Op 19 maart van dit jaar kreeg hij te horen 
hoe ernstig ziek hij was. Toch onderging hij 
alle behandelingen zonder klagen. Altijd was 
het "goed". Dankzij de liefdevolle zorg van 
Annie en de kinderen kon hij thuisblijven. 

En Annie noemde hij zijn liefste verpleeg
ster. Op 30 oktober konden ze nog hun 
45-jarig huwelijksjubileum vieren. Nog één
maal bezocht Stef, die dag, zijn geliefde 
Martinuskerk met zijn ikoon van Maria van 
Altijddurende Bijstand. 

In Haar stelde hij al zijn vertrouwen. We 
mogen ervan overtuigd zijn dat Zij voor 
hem ten beste heeft gesproken. God zal 
Stef nu belonen voor alles wat hij was en 
deed. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk die met mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en opa heb
ben meegeleefd tijdens zijn ziekte en ons 
hun condoléance hebben betuigd na zijn 
overlijden. 

J. J. Th. Harbers - Römer 
kinderen en kleinkinderen 


