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Johanna Maria ten Haaff 

Hij werd op 1 september 1909 te Groenlo gebo
ren en kreeg van zijn ouders de namen Johannes 
Hendrikus Ger~ardus Aegidius met de roep
naam_ Henk. H11 overleed op donderdag 12 juni 
1997 in De Molen berg te Groenlo. De eucharistie 
bij zijn uitvaart vierden wij op 17 juni in de 
parochiekerk van de H. Calixtus. In de veiwach
ting van de vernizenis ten leven hebben wij hem 
daarna te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te 
Groenlo. 

In Groenlo werd hij geboren, in Groenlo heeft hij 
geleefd en gewerkt, in Groenlo is hij overleden. 
Zo was hij in hart en nieren een echte Grollenaar 
Voor Zijn gezin met VIJf kinderen was hij een 
goede maar strenge huisvader die zijn eisen 
durfde te stellen. Van zijn vak was hij timmer
man, hij werkte hard en zorgde zo voor brood op 
de plank om van te leven. Zijn grote hobby was 
het dresseren v_an honden. Hierin was hij een 
hele goede en h1J deed het graag. Samen met zijn 
echtgenote kreeg hij een grote klap toen zo'n 24 
jaar geleden zijn oudste dochter verongelukte. 
Dit heeft hij nooit helemaal leren veiwerken 
Sindsdien sloot hij zich steeds meer af en werd 
hij een man op zichzelf, die moeilijk contacten 
maakte en ook moeilijk toegankelijk was. Er was 
een wond geslagen die niet meer te helen leek 

Het beste lukte dat nog zijn dochter Mimi in 
Groenlo, met wie hij ten einde toe een hechte 
ve~rouwensrelatie had. Zijn echtgenote kwam 
14 jaar geleden te overlijden, zodat hij ook met 
deze lege plek aan zijn z ijde verder moest. 
Enkele jaren geleden verhuisde hij naar De 
Molenberg. Ook daar was hij een man op zichzelf 
die nauwelijks contact zocht met de medebewo
ners. T~ch was hij een dankbare bewoner, ge
mak~elijk voor het verzorgend personeel, die -zo 
zei h1J- toch al zo hard moeten werken en zoveel 
kilometers per dag moeten afleggen. En soms 
maakte hij toch grapjes met hen. Maar hem 
scheren was alleen voor zijn dochter Mimi weg
gelegd. De laa_tst~ vijf weken vooral waren nog 
extra zwaar. Z11n lichaam was ziek, zijn krachten 
waren op. Maar ondanks zijn pijn hoorde je geen 
klacht. Hij was overal tevreden mee. Ook voor 
zijn dochter was het zwaar hem zo te zien lijden. 
Daarom 1s het goed dat hij mocht sterven. Wij 
danken onze God voor zijn leven en bidden Hem 
dat onze vader en opa nu mag rusten en leven in 
vred~: Hij_ stierf ~Peen donderdag, de dag waar
van h1J altijd zei: Donderdag, odonderdag, mooi
ste dag der dagen, 's morgens nog een halve 
week, 's middags nog twee dagen." 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven en na het overlijden, zeggen wij u hartelijk 
dank. Onze bijzondere dank gaat uit naar het 
verplegend personeel van De Molen berg en naar 
dokter Zandstra. 

Zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


