


Te\ r<>cg ging jij \'an ons heen 

Een lto:fde\(1lk herinnering aan 

Harrie Payers 
Hij ''erd op 29 nu,o:mber 1947 ic \'oor Bo:ltrum 
onder de gemccrne Eib<:rgen geboren en kreeg van 
zijn ouders de doopnamen H)ronimus B1:mardus 
Johannes. Hij uwrlced op woensdag 11 februari 
1998 in De Moknberg te Groenlo. De ge1ongcn 
eucharistie bij 1ijn uitvaart vierden wij np 14 
februari in de parochiekerk van de H. Cali\ tus te 
Groo:nlo. In de verwachting \'an de \'Crrij1cni~ ten 
leven hebben wij hl!m daarna te rus ic gelegd np de 
r.k. b<:graafplaats te Gnl<!nlo. 

Harnc '"~rd geboren als middebte \an een groot 
gezin. Hij \ond het fijn om mei ZOH'el broers o:n 
zussen op Ic groeien. Hij leerde \O<lr hei vak \'an 
metselaar en vele pren heef! hij dit beroep met 
vreugde beoefend. Zijn werk was zijn hohb). 
Velen deden een beroep op hem vanwege zijn uit 
stekende vaJ..n1anst:hap. Maar op 6 apri l 1992 
kreeg zijn leven onverwachts een andere wending: 
hij werd getroffen door een hersen infarc1. Hierna 
moöt hij leren leven met 1ijn handicap. En het 
ergs1 van alle\ voor hem was wel, dat hij niet meer 

ond1:r woorden J..nn brengen wat hij zeggen wilde. 
\1aar hij \\Crktc hard aan zijn revalidatie. eerst in 
het Roessingh ic Enschede, naderhand m het acti
' neitencentrum 'Mondriaan' ic Winterswijk. Hij 
ging er met ple1icr naar 1oc en un zijn \'ingers 
1,.,,amen dingen ic \'oorsch1Jn die hij. en wij met 
hem. tot dan toe niet \'OOr mngclijJ.. gehouden had
den. Met trots toonde hij zijn \vcrkstukken en 
glunderde wanneer je het nuk mooi vond. Maar 
helaas kreeg hij het afgelopen jaar september nog 
meer problemen met 1ijn gcwndheid. En naarma
te het daarmee slechter ging. werd hij ook steeds 
meer \'an verzorging a01ankchjk. Hij vond het 
hc1:l fijn dat er op De Molenb<:rg een plekje \'Oor 
hem "as: een eigen kamer. precies zoals hij het 
"ilde. met .xn liefdnollc vcr1orgmg. Zo J..on hij 
ooJ.. 1ijn laaiste \\eken doorbrengen. Hij genoot 
"an ieder bczocJ.. en een H1cndclijk "oord. OoJ.. 
had hij hier ruimschoots de mogcl1jJ..hcid om naar 
llJn eigen lievclingsnnmek te luisteren totdat hij 
in vrede van ons 1s hccnge1wan. Harrie. we 7llllen 
je heel erg missen. Maar de gedachte dat je geen 
pijn meer hebt, geeft ons troost. 

Vm>r uw mede leven tijdens 1ijn 1iekte en na z ijn 
overlijden. 7egg1:n "ij u hartèliJ"- danJ... 

Familie Payers 


