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Ter herinnering aan 

Johan Herman van Hal 
weduwnaar van 

Theodora Gerarda Maria Klarenaar 

Hij is geboren op 7 februari 1909 te 
's-Heerenberg en overleed te Doetinchem 
op 1 augustus 2001. Na een huwelij k van 
meer dan 50 jaar overleed moeder in 1990. 
Uit hun huwelijk werden drie kinderen 
geboren. Hij was een lieve en zorgzame 
vader en opa. In 1926 werd hij als ambte
naar bij de belasti ngdienst te werk gesteld. 
Eerst in Lobith en in 1946 overgeplaatst 
naar Doetinchem. Daar heeft vader tot 
1 maart 197 4 gewerkt. In 1946 is hij toege
treden tot het Collectanten co ll ege O.L.V. 
Tenhemelopneming tot 1965. 
In november 1960 lid van het bouwcomité 
H. Geestparochie onder pastoor Zurlohe. 
In 1973 is hij onderscheiden met de 
Zilveren Eremedail le verbonden aan de 
orde van Oranje-Nassau door Hare 
Majesteit de Koningin en in datzelfde 
jaar met de Pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice. 
In 1993 heeft vader Tonnie leren kennen 
ti jdens een reisje van de K.B.O. Tonnie 

was zijn steun en toeverlaat in de laatste 
jaren. Vader was op zeer hoge leefti jd nog 
actief. Zo ging hij op z'n 80e nog bij het 
ouderen zwemmen. 
Tot z' n 91 e jaar ging vade r nog wekelijks 
op z'n fiets door weer en wind naar het graf 
van moeder. Vader heeft altijd een goede 
gezondheid gekend. 
Na 35 jaar aan de Kloosstraat gewoond 
te hebben moest hij wegens gezondheids
redenen verhuizen naar Zorgcentrum 
Croonemate. Hier had vade r het erg moei
lij k mee, maar hij werd er liefdevol ver
zorgd. Helaas heeft hij daar niet lang 
mogen wonen. In de vroege ochtend van 
woensdag 1 augustus is vader vredig in
geslapen. 

Vader werd begraven op maandag 6 augus
tus 2001 op begraafplaats Slangenburg 
R.K. gedeelte te Doetinchem. Moge hij 
geluk en vrede vinden bij de Heer, op Wie 
hi j heel zijn leven heeft vertrouwd. 



Ga nooit heen zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen 
wie het noodlot zal ontmoeten 
kan het morgen niet meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten 
dat doet soms een hart zo 'n pijn 
wat je 's morgens hebt verlaten 
kan er 's avonds niet meer zijn. 

Wij danken u oprecht voor uw meeleven 
na het overlijden en bij de begrafenis van 
onze lieve vader, schoonvader, opa en 
overgrootvader. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Mw. T. Franken - Bleekman 

Doetinchem, augustus 2001 


