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A Is leven lijden wordt, 

is sterven een gewin. 

In dankbaarheid blijven wij gedenken 

FREDERICUS JOHANNES JOZEFUS 
MISTRATE HAARHUIS 

echtgenoot van 
Maria Johanna Ellenbroek 

Hij werd geboren te Zenderen op 6 mei 1924 en is, 
gesterkt door het sacrament van de zieken, overleden 
in het Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo, 
op 8 februari 1997. Op aswoensdag, 12 februari 1997 
hebben we in een plechtige Eucharistieviering afscheid 
van hem genomen en hem begraven op het parochie-

kerkhof van zijn geboorteplaats . 

Frits Mistrate Haarhuis werd geboren in een katho
liek kinderrijk gezin, als negende van in totaal 
dertien kinderen. 
Al die kinderen werden als Godsgeschenk aanvaard 
en opgevoed tot gelovige christenen. 
Ook Frits heeft het vrome geloof van zijn ouders 
zonder problemen overgenomen. Toch was hij zich 
door zijn handicap, die hij op zeer jeugdige leeftijd 
heeft gekregen, bewust van de bijzondere plaats die 
hij binnen dit gezin innam. Zijn ouders hebben alles 
gedaan wat ze konden om ook dit kind gezond van 
lijf en leden te kunnen begeleiden naar de volwas
senheid. 
Frits zelf leerde al gauw zijn handicap aanvaarden. 

Hij probeerde er het beste van te maken. 
Ongeveer twintig jaar lang heeft hij in de klooster
tuin van de Karmelieten van Zenderen gewerkt. Op 
een zeer vindingrijke manier wist hij zijn beperkte 
mogelijkheden te benutten. 
Later werd hij aangenomen als werknemer in de 
Sociale Werkplaats van Hengelo, waar hij in de 
kantine voor de nodige gezelligheid zorgde. 
Daar leerde hij Riet kennen. Het werd een bijzonder 
echtpaar, waar veel gez~lligheid van uitstraalde. Ze 
waren een voorbeeld voor de mensen die iets moeten 
missen en met dat gemis moeten leren leven. Frits en 
Riet hebben samen gezorgd voor veel plezier en 
vrolijkheid. De geboorte van twee gezonde kinderen 
heeft hun veel levensvreugde gebracht. 
Frits werd ziek. Hij moest naar het ziekenhuis. Wil
de graag voor moeder weer helemaal beter worden, 
maar had vooral de laatste week zo zijn twijfels. Die 
twijfels waren niet ongegrond. Hij bleek ernstig ziek 
te zijn. Het sacrament van de zieken heeft hij heel 
bewust mogen ontvangen. 
Zo was hij er klaar voor toen de dood, zo maar 
ineens, zijn leven kwam beëindigen. Stil en beschei
den is hij gestorven, ons achterlatend met een leegte, 
die alleen door God gevuld kan worden. 
Daarom vertrouwen wij Frits Mistrate Haarhuis toe 
aan de goede God, bij wie de eenvoudige mensen 
altijd een streepje voor hebben. 

Voor uw medeleven met het overlijden van Frits 
Mistrate Haarhuis zeggen we U heel hartelijk dank. 

Familie Mistrate Haarhuis, Borne 


