
Op 9 juni 2O2I overleed in de seniorencommuniteit in Boxmeer (NL)

Am 9. Juni2O2t starb in der Seníorenkommunitàt in Boxmeer (NL)

P. Harry ten Have C.Ss.R.

geboren L2 november 1925

eerste professie / erste Profess 8 september t947

priesterwijding / Príesterweihe L7 september t952

R. i. P.

De uitvaartplechtigheid is op dinsdag 15 juni om 10.30 uur
in de kapel van Huize St. Anna in Boxmeer.

Die Trauerfeier wird am Dienstag, dem L5 Juni um L0.30 Uhr

in der Kapelle von Huize St. Anna in Boxmeer stattfinden.

Wittem,9 juni2021,

Provincie St.- Clemens

Provinialaat



"Bij Hem is verlossing in overvloed',

In dankbare herinnering aan zijn leven en werken onder ons, delen we u mee dat in
overgave aan de Verlosser overleden is onze dierbare broer, zwager, oom, oudoom
en medebroeder

Pater Harry ten Have
redemptorist

Hij werd geboren op 12 november L925 te Silvolde. Hij legde zijn religieuze professie
af binnen de congregatie van de redemptoristen op 8 september L947 enwerd op
L7 september 1952 tot priester gewijd te Wittem. ln 1954 werd hij benoemd voor de
missie in de toenmalige Vice-Provincie Recife (Brazilié). Daar is hij in diverse functies
werkzaam geweest als missionaris, kerkprefect, pastoor en econoom tot mei 1995.
Toen keerde hij definitief terug naar Nederland en werd hij verbonden aan klooster
Nebo te Nijmegen. Vanaf november 2008 woonde hij in ons seniorenklooster te
Boxmeer. Daar overleed hij geheel voorbereid op 9 juni 2o2L.

Wij willen hem dankbaar gedenken in de Eucharistieviering ten afscheid op dinsdag
L5 juni 202r om 10.30 uur in de kapel van de zusters van Julie postel, Veerstraat 49,
583L JM Boxmeer. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de Algemene Be-
graafplaats aan de Torenstraat 33, in 5936 AJ Sambeek.

Boxmeer, 9 juni202L

Namens de redemptoristen

P. Jan Hafmans C.Ss.R.

provinciale overste
Wittemer Allee 32,
6285 AB Wittem

Namens de familie

Herman Spit

Nettelaan 14,
7573 BX Oldenzaal


