


PAP 
Een geest w sterlc als een beer 
een lichomn uiteintU/ijk toch te teer 
een wijsheid niet te evenaren 
een wilskrocht haast niet te bedaren 
een vechtlust bijna niet te temmen 
alken iets bovenmenselijks kon dit kven TWll/1eTI. 

Wij gedenken 

Jo Harbers 
echtgenoot van 

Toos van Beers 

Hij werd op 4 maart 1939 te Hilvarenbeek 
geboren. Op 3 september 1998 overleed hij te 

Oostelbeers. Op 8 september hebben wij 
afscheid van hem genomen en werd hij 

begraven op het kerkhof van Oostelbeers. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
man en ons pap danken wij u oprecht. 

Toos Harbers-van Beers 
Angelique en Norm 
Jolanda en Eduard 
Harold en Miriam 

Onverwacht is ons pap van ons heengegaan 
zonder woord of gebaar van afscheid. We kun
nen nog nauwelijks vatten, dat ons leven ver
der zal gaan zonder hem. Het is zo onwezen
lijk, dat hij er niet meer is. Hij ons niet langer 
zijn verhalen en grappen vertelt. Ons rest nog 
slechts de herinnering aan wie en hoe hij was. 
Hij was een levenslustige man, die niet kon 
leven zonder mensen om zich heen. Hij kon 
met iedereen overweg en altijd wist hij wel 
iets te vertellen. Nooit zal hij meer tegen zijn 
"stuk oud ijzer schoppen". dat waren zijn 
woorden als hij met z'n oude Harley Davidson 
ging rijden. En nooit zal hij meer gaan vissen, 
of samen met z'n vrouw gaan wandelen in de 
hei. Maar hij leefde vooral voor zijn gezin. Hij 
hield van zijn vrouw, die hij het laatste half 
jaar tijdens haar ziek zijn. zo liefdevol ver
zorgde en hij was dolgelukkig dat het nu ein
delijk weer wat beter met haar ging. Eindelijk 
konden ze weer plannen maken. 
En voor zijn kinderen en schoonkinderen 
stond hij altijd klaar. Zij gaven betekenis aan 
zijn leven, hij zorgde voor hen zoveel hij kon. 
Sinds kort zag hij uit naar de geboorte van zijn 
eerste kleinkind. 
Nu hij gestorven is zijn we verdrietig, maar 
we zijn hem ook dankbaar voor alle grote en 
kleine dingen die hij voor ons heeft gedaan in 
zijn te korte leven. 


