
Voor ons was hij alles 
en zullen hem intens missen. 

In dierbare herinnering 

Harrie Verbeeten 
echtgenoot van 

Riek Verbeeten-Klein Breteler 

Hij werd geboren op 10 september te Etten gem. 
Gendringen en is op 28 februari 2003 na voorzien te 
z11n van het H. Sacrament der Zieken op 96-Jange 
leeft1Jd van ons heengegaan. 
Wij hebben afscheid van hem genomen op 4 maart 
tiJdens de uitvaartdienst in de parochiekerk H. Blasius 
te Delden, waarna wij hem te rusten hebben gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Harne groetde op 1n een gezin van 8 kinderen. In z11n 
jeugd bracht hij z11n vrije tijd door op de boerdenj van 
Bosman in Vethuizen. 
Na de lagere school ging hij werken op de steenfa
briek van "Jut' te Warm bij zijn vader en broers. Het 
verslepen van de lorne's met kle, was voor hem te 
zwaar en daarom moest hij naar ander werk uitzien. 
Dit vond hij bij kleermakerij/annex postkantoor Abb1nk 
te Etten, waar h1J de grondbeginselen van het kleer
makersvak leerde. Het liefste bracht hij telegrammen 
rond op de fiets door het Ettense landschap. Op 16 
1ange leeftijd verliet hij het ouderlijk huis en ging zich 
verder bekwamen b1J kleermakers ver van huis. Eerst 
1n Steenderen, vervolgens m Hengelo (Gld.), daarna 
1n Hengelo (Ov.) om daar bij ten Cate, een kleerma
ker met goede naam, zich als zelfstandig kleermaker 
voor te bereiden. Daar leerde h1J zijn vrouw Riek ken
nen. De tijden waren slecht en de werkeloosheid groot, 

dit alles viel niet mee in de jaren dertig. In Juli 1931 
durfde hij het aan om te trouwen en een eigen 
kleermakenJ te beginnen aan de Langestraat te Del· 
den. waarna ze in 1939 verhutsden naar Langestraat 
57, waar ze ook een winkel openden in herenkleding. 
Het waren drukke tijden, vooral voor Pasen. de Kerst
dagen, voor rouw en trouw, wanneer alles in korte t1Jd 
af moest zijn Z11n grote doorzettingsvermogen waren 
de eigenschappen waardoor hij als zelfstandig onder
nemer kon slagen. 
In ZiJn vrije tijd was hij te vinden ,n zijn moestuin waar 
hij prachtige bloemen kweekte, de herfst-asters 
genoten zijn voorkeur. Ook ging hij graag fietsen ,n 
de bossen van Twickel. 
Jarenlang was hij collectant en zette hij zich 1n voor 
de dragers-vereniging. Op z11n 80-ste ver1aardag 
ontving hij hiervoor de PauseliJke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice. 
Ook genoot hij volop van de kinderen en later de klein
kinderen van GiJS. die vanaf z11n tweede jaar opgroeide 
b11 z,1n Oom en Tante. 
Op 75-jange leeft11d zette hiJ een punt achter zijn werk 
en ging met Tante verhuizen naar De Jan Lucaskamp. 
Hier hebben zij dankzij de goede verzorging van Thuis
zorg Delden tot een week voor z11n overlijden prettig 
mogen wonen. 
De taaiste week werd hij liefdevol verzorgd m verpleeg
hu,s St. Elisabeth te Delden. 
Harrie was een bescheiden, zorgzame man. met een 
eigen humor. Het 1s daarom moeiliJk om na bijna 72 
jaar huwelijk afscheid van hem te moeten nemen. 

H11 was een bijzonder mens. 

W11 danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Riek Verbeeten-Klein Breteler 
Gijs, Diny en kinderen 




