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Ter nagedachtenis aan 

Martinus Antonius 
Hendrikus {Harry) 

Jacobs 
echtgenoot van 

Antonia Catharina van de Laar 

Harry werd op 13 april 1906 in het Brabantse 
Sambeek geboren. Na de Kweekschool te Nijmegen 
stame hij op 1 april 1929 Zijn onderwijsloopbaan in 
zijn geboorteplaats. 
Daar was hij bijna 26 jaar werkzaam. Om persoonlij
ke redenen voelde hij zich gedwongen zijn geliefde 
Sambeek te verlaten. Pas later zou blijken, hoe blij 
hij met die toch zeer moeilijke stap 1s geweest. 

Op 1 januari 1955 werd hij benoemd tot hoofd van 
de openbare lagere school te Manderveen. Toen de 
nieuwe onderwijzerswoning gereed was. werden 
hij en zijn gezin op 8 maart 1957 feestelijk inge
haald 1n wat later " zijn" Manderveen werd. Bij die 
gelegenheid "riep hij iedereen u11 Manderveen op, 
rijk of arm en van welke levens- of geloofsovertui
ging ook, van nu af aan doelbewust, gezamenlijk en 
eendrachtig voor Manderveen op de bres te staan." 
Met volle ziel en zaligheid stoma "de meester" zich 
ook buiten de schooluren op die taak Door zijn vele 
ak11v1te1ten bleek meester Jacobs bij zijn afscheid in 

april 1971 in Manderveen een geliefd persoon te 
zijn geworden. 
Manderveen betekende veel voor hem en hij bete
kende veel voor Manderveen. 
Samen met zijn echtgenote trok hij naar Tubbergen, 
waar zij de laatste elf jaren doorbrachten op "de 
Eeshof". Zijn vrouw Tonny, die hem altijd al steun
de. heeft juist in de laatste jaren, die gekenmerkt 
werden door een aantal fysieke handicaps - hem 
maximaal begeleid en verzorgd. Daardoor werd ook 
dat laatste stuk van zijn aardse leven meer dan de 
moeite waard. Hij is haar daar zeer dankbaar voor; 
dat is heel zeker 

Tijdens zijn korte maar ernstige ziekbed 1n het 
ziekenhuis te Almelo was zijn laatste wens: terug 
naar "de Eeshof". We zijn bltj, dat hij daar nog een 
dag heeft mogen zijn. 
Hij stierf op 4 april 1992, ruim een week vóór zijn 
86e veriaardag en vlak voor zijn 50-jarig huwelijks
feest Wij blijven hem ons herinneren als een 
positief en tevreden mens. die weinig vroeg en veel 
kon geven. 

Voor Uw belangstelling en medeleven na het over
ltjden, zeggen wij U hierbij onze oprechte dank. 

A.C. Jacobs-van de Laar 
Theo. D1ny, Ans en José 
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