


In dankbaarheid blijven wij gedenken 

Ben Mistrate Haarhuis 

Hij werd g_eboren op 28 augustus 1922 en is op 
-9 oktober 2000 overleden. 

Op 12 oktober is hij in Zenderen begraven. 

Je was ernstig ziek, dat wisten we, 
desondanks kwam jouw overlijden voor ons erg 
onverwacht. 
Gelukkig is hem een langer lijden bespaard 
gebleven, toch missen we hem erg. 

Zijn leven was welbesteed, vooral het werken 
in zijn zaak, Hotel Haarhuis, was zijn lust en 
zijn leven. Hij deed dit ruim 41 jaar samen 
met Ma als zijn steun en toeverlaat. 
Zijn grootste hobby was het omgaan met 
mensen. Van vroeg tot 's avonds laat was hij in 
de weer om het zijn gasten zo goed mogelijk 
naar de zin te maken. Hij was een 
voortreffelijk gastheer. 
De gezondheiá van Ma dwong hem ertoe te 
stoppen met het uitoefenen van zijn vak. 
Al zijn tijd kon hij aan haar öesteden en 
samen genoten zij van hun kinderen en 
kleinkinderen. 
H_ij was trots op zijn 5 kleinzoons, die graag 
b1J hem op bezoek kwamen. Een opa uit 
duizenden !f 
Naast zijn drukke werkzaamheden was hij 
meer dan 57 jaar toegewijd lid van het 
Herenkoor van äe parocnie in Zenderen en 

zong ~ekelijks de Latijnse gezangen in de 
Hoogmis. 
Groot was zijn verdriet toen Ma 2 jaar 
geleden plotsefing stierf. Hij heeft dit OP. een 
bewonde~en~waardige wijze een plaats 
gegeven 1n z1Jn veráere leven. 
Vorig jaar vernam hij dat hij ongeneeslijk ziek 
was, maar het weerhield hem er niet van om 
van het leven te blijven genieten. Mede door 
zijn diepe geloof was hij niet bang te sterven. 
Veel steun zocht en vond hij bij Maria en hij 
was dankbaar dat hij in Mei naar Lourdes 
heeft kunnen gaan. Dit heeft een die~ indruk 
op hem gemaakt en hij heeft er veel kracht 
uit kunnen putten. 
Erg blij_ was hij met al zijn buren die hem in 
alles l:iijstonden en die het hem mogelijk 
maakten om tot het einde zelfstandig fe 
kunnen blijven wonen. 
Pa, jouw positieve en humoristische kijk op 
het leven is voor ons een voorbeeld om nu 
zonder jou de toekomst aan te kunnen. 

Niet alles is voorbij, je blijft b,j ons 
door wat je was en waf je ze,: 

Voor alle blijken van belangstelling en 
medeleven zeggen wij u oprecht dank. 

Emmy & Ben, Maarten, Pieter, Tom 
Mary & Han, Job, Frank 


