


Achter je ligt een leven van werken en plicht 
En juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. 

Zo bescheiden als je hebt geleefd 
Zo bescheiden ben je gestorven. 

Johannes Gerardus Jozef 
Haring ook genaamd Brugger 

echtgenoot van 
Rosina Maria Strootman 

Hij werd geboren op 14 maart 1930, is na het sacrament 
der zieken overleden op 22 maart 2005. Na een plechtige 
uitvaartviering is hij begraven op het kerkhof te Deurningen. 

Pa groeide als jongste op in een gezin van 5 kinderen op 
de boerderij te Hasselo. 
Hij werkte eerst als boerenknecht, waarna hij 40 jaar als 
loonwerker bij de werktuigenvereniging te Deurningen 
werkzaam was en samen met de zorg voor Opa en Oma, 
zijn gezin en de boerderij thuis was dit alles een druk 
bestaan. 
Op 19 juni 1964 trouwde hij met Sientje Strootman en 
kregen drie kinderen. Zijn gezin en de boerderij waren 
voor hem het kostbaarste bezit. 
Pa was als "Pij'n Johan• een begrip in Deurningen en 
zijn eenvoud sierde hem. De kerk en het geloof speelden 
altijd een belangrijke rol in zijn leven. 

Toen hij 60 jaar werd stopte hij met werl<en en kon hij 
zijn tijd volledig besteden aan de boerderij , zijn dieren 
en het land. Hij genoot van zijn kinderen en vond het 
geweldig als de kleinkinderen in zijn buurt waren. 
Na zijn beroerte, 7 jaar geleden, moest hij toch steeds 
meer inleveren, onder andere het pröatke met jan en 
alleman en het autorijden. Desondanks wist hij hier altijd 
op een goede manier weer mee om te gaan en aanvaarde 
hij zijn lot. 
Op 19 juni 2004 vierde hij samen met Sientje hun 
40-jarig huwelijksfeest en dankbaar hebben ze hier 
samen van genoten. 
De laatste maanden namen zijn krachten af en moest 
hij noodgedwongen met een longontsteking in het 
ziekenhuis worden opgenomen. Na 14 weken vechten 
heeft hij zijn strijd verloren en is hij vredig ingeslapen. 

Pa, wij zijn je dankbaar voor alles 
wat je voor ons betekend hebt. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en fijne opa, zeggen wij U onze 
hartelijke dank. 

Sienie Haring o/g Brugger - Strootman 
kinderen en kleinkinderen 


