


Dankbaar willen wij gedenken 

Johan Haverhoek 

weduwnaar van Maria Theresia Nijhuis 

• 9 juli 1920 
te Raalte 

t 29 mei 1998 
te Enschede 

Wij hebben afscheid van onze vader en opa ge
nomen op 4 juni 1n de St. Antoniuskerk en hem 
daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats bij z11n 
vrouw Trees. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meele
ven willen wij u hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 

Pa was een man met een sterke wil, die tot het 
laatste toe z'n zaakjes zelf regelde. Al in zijn kin
derjaren leerde h11 dat het leven niet louter zon
nesch11n was. Het was hard sappelen om de boel 
bij elkaar te houden. Gelukkig was pa niet voor 
één gat te vangen. Hij zag het gebrek en nam zich 
heilig voor, dat het zijn gezin aan niets mocht ont
breken. Hij leerde echter ook al van jongsaf het 
vrije leven kennen. Het bepaalde zijn verdere han
del en wandel. Pa zag overal handel in. Daar leefde 
hij voor. Hij was, zoals hij zelf beweerde, koop
man van een roestige spieker tot een Rolls Royce. 
Hij kon alles gebruiken. Hij kende ook veel men
sen, van allerlei rang en stand Pa was principieel 
en koppig. maar achter dat stoere uiterlijk schuilde 
en klein en gevoelig hart. Een hart dat warm klopte 
voor z'n gezin; voor z n vrouw Trees. Samen vorm
den ze een hecht span. Samen stonden ze borg 
voor een groot gezin. Het was goed en gezellig 
thuis. Het was dan ook bijzonder jammer dat ma 
ons al zo vroeg moest ontvallen. Het bleef door 
al die jaren heen een gevoelige wond in pa's hart. 
Pa was met recht een bijzonder mens, die deed 
waar hij zin in had. Wij zullen hem dan ook in ons 
midden missen: pa naast ma, met z'n hengeltje 
aan de waterkant. Pa met z'n grote hobby: z'n 
pierement in de Vijfhoek. Onze pa en opa. die 
overal wel wilde meeëten en meespreken. Pa met 
z·n vrachtwagentje er op uit. Tot het laatste toe. 
Moe, doodmoe zei hij nog: "Pas op de handel!" 
Pa. wij zullen proberen in jouw spoor door te 
gaan". bedankt voor alles ... 


