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Wat is er moeilijker dan m enl..ele zinnen 
een man te herdenken die wij 10 lief heb
ben gehad? 

Harry blijft in on:r.e herinncrin& ah een 
werkende man, die om gelukkig te zijn 
\Cel mensen om zich heen nodig had. 
Dit wa~ ook 1·n grote ge,echt in het leven. 
Door 1ijn ziekelijk lichaam werd hem zijn 
arbeid ontnomen en werd de groep men
sen om hem heen steeds kleiner. 

Hoe zwaar was het om afhanl..elijk te wor
den van het feit dat men-en naar jou 
moesten komen, i.p.v. dat jij naar ze toe 
kon gaan. Harry zocht graag andere men
sen op, graag ooi.. bood hij zijn hulp aan. 
Harry was overtuigd van de waarde van 
het geloof. Zijn geloof was nooit star, hij 
stond open voor andere gedachten. 

H ij had de parochie lief en wa' daar aktief 
in. Harry voelde zich rijk in zijn huwelijk. 
Tot op het laat:,te moment pune hij de 
kracht uit de hand van zijn Anneke. 

Harry hield van zijn vaderrol. Il ij wa~ een 
aktieve vader die graag optrok met zijn 
kinderen. Hij voelde zich de laatste jaren 
vaak tekort schieten, omdat hij door 1'n 

konditie niet zo altief kon zijn als hij 
vond dat ·n vader moe\! zijn. 

Wij herinneren vader ook als een Ie' ens
genieter, een mU7ikaal man, een vrolijke 
kok, een gezelligheid~man. 
Harry·s leven was waardig en wij zijn s::e
luk.kig dat hij op een waardige manier af
scheid van het leven heeft kunnen nemen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Mevr. J. C. ter Horst - v.d. Einde 
kinderen en kleinkinderen 


