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In liefdevolle herinnering aan 

Harry Gerhardus Antonius Bekkedam 

Harry werd geboren op 24 juli 1934 te St. 
lsidorushoeve."liarry was de 6de uit een gezin van 
7 kinderen. Na de lagere school ging Harry në!?lr de 
ambachtschool in Enschede. 1-fier,.~erde h11 alle 
fijne kneepjes van het bakkersvak. H1J ging werken 
als bakker ~erst bij ~.en bak~erij in BecRum, daarna 
jarenlan,e; b11 bakkenJ Sloot 1n Haaksbergen. Naast 
zijn werl<heeft Harry altijd veel w.~rk verricht op de 
boerderij waar hij woonöe met z11n br.9ers Bernard 
en Geert. Harry verzorgde de. maalt11denJ brë!c~t 
veel tijd door in de moestuin. Er wero zuin!g 
geleefd, zijn vader vond het zonde van de voortu,in 
aat er geen aardappels werde!1 gepoot maar daha s. 
Zijn vaoer zei:"Van bioom kuJ rne ettn". 

Harry maakte een carrièreswitch. Hij ging w~rken 
bij Molkenboer- ten Hoopen tot aan z11n pensioen. 
In 1987, tijdens een dansavo,i:,d voor 
alleenstaanden, waar Harry met z11n broers 
geregeld naar toe ging, leerde hij Truus kennen. 
De eerste afspraakJes werden stiekei:n geregeld. 
Na ruim 2 jaar gingen ze samenwonen m Tfuu.snaar 
huis in Haaksbergen. Harry genoqt vanyele dingen. 
Zijn vaste kaartavonden met famil1e/vnenden. Raar 
het zwembad met Truus om te ....... kletsen. Ook 
fietsen en wandelen was een b~zigheid waar hjj erg 
van genoot. Als Harry eventies naar de winkel 
moest voor een pak merk, kwam hij 2 uur later terug 
met alle koopjes die hij moest hebben. 

Harry genoot van zijn 7_ kleinkindereri. Hii was een 
fantastische opa. Samen rum1cubben, ze 
verwennen met een boterham met tomaat en 
zelfgemaakte pruimenjam met _suik~r. 
logeerpartijtjes. ZiJn grootste hobpy was ZIJfl ~uin. 
Hier bracht liij elke dag vele uren 1n door. Dit is te 
zien in de hoeveelheià bloemp~tten, t?loemen en 
struiken. Truus noemt z'n tuin de Jungle van 
Haaksbergen. 

Harry kon alles gebruiken, kocht veel dingen in 
meervoud en haä grote moeite om iets weg te 
gooien. Een andere hobby was het spe]en van 
rummicub alleen met Truus of met vnel'),den! 
In de tijd élat Harry nog goed kqn, geno,9t h1J v~n 
lekker eten. "Zow is eff'n good inpäkkn was z11n 
lijfspreuk. Het geloof is alt1Jd belangrijk voor hem 
geweest. Trouw ging hij elk weekenä naar de kerk. 
[ater werd dit de dienst bekijken op de tv. 

Ruim 6 jaar geleden werd er my~lofibrose !?ij Harry 
geconstateerd. De eerste Jaren ver l iep 91t 
ziekteproces geleidelijk. Vorig jaar april echter ging 
Harry sneller achteruit, h1J werd sneller moe, 
moest kracht inleveren. Hij had vaker een 
bloedtransfusie nodig. De laa~ste m~anden werd 
ook de zin in eten minder, slikken ging slechter. 
Het lopen en fietsen nam af. Aan de andere ~ant 
waren er ook mooie mome.i:,ten. tiet voor~ere1den 
van zijn feest ter ere van z11n 80 1ange veqaardag. 
Harry en Truus keken hier erg naar U!t, Harry we.~ä 
14 juli opgenomen in het z1ekenhu1s omdat z11n 
gezondlie1d ernstig achteruit ging. Toch waren er 
nog lichtpuntjes voor Harry en ons. 

Harry genoot van Truus, van ons de k\nder~.n en 
zijn l<leinkinderen om hem heen. Ook wilde hu nog 
knokken om de 80 jaar te halen. Zijn geloof gaf hem 
kracht in deze 2 weken. Op 18 ju.Il mocht R'ë!riy çje 
ziekenzalving ontvangen. Harry vierde op ?4 JUii z11n 
Boste verjaardag samen met ons en fam.1he m het 
ziekenhuis. Ondanks dat dit erg vermoeiend voor 
hem was genoot hij hier erg van" en was dankbaar 
en blij. Eén aantal keren zei hij:'. 'k hebt .~ haa]d':. 
Thuis in zijn vertrouwde om,e:ev!ng ~on h1J rustig 1n 
slapen. Lieve Harry, we zullen Je missen. 

We bedanken u voor uw medeleven tijden zijn 
ziekte en na het overlijden van Harry. 

Truus Mok en familie. 
Haaksbergen, 6 augustus 2014 




