
Ter herinnering aan 

JOHAN HAFKAMP 
echt9enoot van ANNIE VAN DE LINDE 

Op 16 november 1911 werd hij 9eboren te 
Voorst. Gesterkt door hot sacrament der 2ieke n 
is hij op 27 april 1971 overleden in het St. Gerar
dus Majella Ziekenhuis te Hengelo 10}, na een 
vrij langdurige 2iekte, welke hij vol geloof en 
kracht wist te dragen. Op 1 mei 1'71 hebben 
wij hem te ruste gelegd op he t r. k. kerkhof te 
Hen9evelde. 

Wij danken U hartelijk voor Uw meeleven en 

belangstelling tijdens papa's ziekte en in de1e 

dagen van zijn sterven. 

Hij wa s een humoristisch man van weinig woor· 
den en veel daden . Het geluk van 1ijn vrouw en 
kinderen stond bij hem voorop. Alles moest daar
voor wijken. Hun belang was zijn belang; hun 
geluk was zijn geluk. Zijn leven lang heeft hij 
daarvoor gebeden, gewerkt en gezorgd, 
Dit wil niet ieggen, dat hij zich in zijn gezin 
opsloot. Ook voor het belang van zijn woonplaats 
en parochie was niets ham te veel. Veel vereni
gingen hebben geprofiteerd van zijn talenten als 
bestuurslid of voorzjtter. En ln het werken voor 
de parochie maakte hij zijn overtuiging waar, dat 
geloven méér is dan bidden en denken. Nooit 
was een beroep op hem tever9eefs. 
Wij zullen nooit weten, hoeveel medemensen hij 
in stilte heeft geholpen. Steeds werd hij getrof
fen door de mens-in-nood on graag werkte hij er 
aan mee, dat deze nood gelenigd werd. 
Hij was een gelovig mens , in hart en ziel. De 
evangelische waarden van vrede en rechtvaa rdig 
heid waren samen met de eerlijkheid de richtlijn 
voor al 1ijn doen en laten. Hiervoor had hij alles 
over. Hiervoor heeft hij 1ijn leven lang gevochten . 
Wij weten, dat we hem niet meer tullen tien en 
niet meer met hem kunnen praten. Wij weten 
ook, dat zijn leven méér dan de moeite waard 
is geweest. 
Hij heeft nu de goede strijd gestreden. God -
ons aller Vader • hooft hem het loon gegeven 
van de getrouwe dienstknecht. Hij zal ook ons 
de kracht geven • mede op voorspraak van Maria 
- om ons leven en werken voort te ietten in zijn 
geest. 

Moge hij voor altijd 1ijn in de Vrede, 
waarvoor hij geleefd en gewerkt heeft. 


