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Hoewel hij heel bang was voor wat komen ging, heeft Harrie het proces van 
de ontdekking van de symptomen en de de�nitieve diagnose, tot zijn sterven, 
bewonderenswaardig ontspannen en met humor gedragen. Hij ontspande jou, 
terwijl je eigenlijk voor hem kwam. Met heel veel liefde denken we aan hem terug.

Harrie was het 2e van de 5 kinderen van Jan Loeffen en Marie Poelen.
In grote saamhorigheid met broers en zus en in gezellige, blije verbondenheid 
met alle kinderen uit de buurt, groeide hij op, op dat bijzondere stukje 
Cranenburgsestraat. Harrie was een gevoelskind, die intuïtief dingen aanvoelde 
en met zijn hart en zijn handen in het leven stond. Hij maakte makkelijk contact. 
Hij had altijd iets ontwapenends, zoals hij de dingen zei en deed. Niemand werd 
ooit kwaad op hem. Na de technische school heeft hij heel wat banen gehad: in 
de bouw, de legfarm en op de golfbaan.
Het tandtechnisch laboratorium was zijn laatste en, na de golfbaan, meest 
geliefde werkplek. Hij stal er het hart van zijn baas en van veel assistentes.

Zijn meest doortastende daad stelde hij bij de Linde, toen hij tegen de nog jonge 
Liëtte zei: “zulle weej noar buuten goan”.
Het was van meet af aan liefde en werd liefde voorgoed.
Samen betrokken ze het huis van Oma Poelen. Op 25 mei 1989 trouwden ze. 

Na nog 6 jaar op de Hermelijnstraat werd het huis en thuis van Liëtte zijn 
de�nitieve passie. Met vereende krachten werd het verbouwd tot wat het nu 
is: een heel �jn huis met een hele �jne tuin er omheen, waar Harrie al zijn vrije 
tijd in stak.
Tot op het laatst had hij zorg dat Liëtte kon blijven wonen en de tuin zou worden 
bijgehouden. We hadden het goed samen.

We hebben het leven uitbundig gevierd. Carnaval, kermis, vakanties, 
verjaardagen, familiefeesten, weekenden. We wisten ons altijd omringd door 
vrienden, vriendinnen en familieleden.
Harrie was een man die zijn leven kon delen. Tegelijk was hij huiselijk en zorgzaam. 
Vroeger al deed hij - eerst met mam, later met pap - de boodschappen. Nu was 
hij degene die het huis bijhield, opruimde, afwaste, kof�e zette …
Toen hij zo ziek werd, treurde hij niet maar ging voor kwaliteit: het �jn hebben 
thuis, bezoek van goede vrienden en familie en genieten van lekker eten en 
drinken.

Lieve Harrie, heel veel hebben we gedeeld in de jaren die ons gegeven waren, 
je laat een diepe indruk achter in ons hart, veel �jne herinneringen, maar ook 
een groot verdriet.
Goede reis en à Dieu, dat is: tot bij God.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, bezoekjes, kaartjes, bloemen maar vooral 
de hulp voor Harrie en voor mij.
Het heeft Harrie in zijn laatste dagen erg goed gedaan en voor mij is het een 
grote steun voor de verwerking in de tijd die nog komt.
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