
Een dankbare herinnering aan 
onze broer, zwager en oom

Harrie
Pelkmans

weduwnaar van

Ria Jacobs

Hij is 90 jaar geworden.

We bedanken iedereen voor de goede zorgen, 
bezoekjes, belangstelling en steun. 

Hij heeft dit altijd enorm gewaardeerd.



Harrie is de oudste uit het gezin van acht kinderen, opgegroeid op de boerderij aan de Veldbraak. Toen de oorlog 
uitbrak lag Harrie als tienjarige in kritieke toestand met een zware longontsteking op bed, volgens hem durfden de 
Duitsers daarom het huis niet te betreden. Al snel werd duidelijk dat ook Harrie net zoals zijn broers een boerderij 
wilde opbouwen. Op de Kievit liet hij een veldschuur bouwen die later ook voor melkkoeien werd ingericht en  
er kwamen varkensstallen bij. Op 28 april 1965 trouwde hij met Ria Jacobs en gingen ze op de Kievit wonen in 
hetzelfde huis als de ouders van Harrie en zijn zus Ria. Hij verzorgde de dieren op de boerderij goed. Hij had niet 
zo veel machines en heeft het werk nog lang met een paard gedaan.
Elke dag kwamen er wel vrienden en familie over de vloer, de koffie stond altijd klaar en ze maakten tijd voor een 
gezellig praatje en het laatste nieuws. Op verjaardagen van de familie was het met (Ome)Harrie altijd heel gezellig. 
Hij maakte graag met iedereen een praatje. Alle neefjes en nichtjes waren welkom op de Kievit en kwamen er graag 
om te spelen en werden ook altijd verwend met allerlei lekkers. Nadat hij stopte met de melkkoeien kregen ze meer 
vrije tijd. Ze maakten vele uitstapjes en fietstochten, vooral ook met Corry en Frits. Daarnaast legden ze vele familie 
bezoekjes af en maakten regelmatig dagtripjes met de touringcar. Toen het met Ria’s gezondheid minder ging nam 
Harrie de verzorging op zich, het werd een dagtaak die hij met liefde vervulde. Toen Ria niet meer thuis kon wonen 
reed hij drie keer per dag naar Janshove om haar eten te geven. Hij vond het fijn om voor haar te kunnen zorgen. 
Zijn wens om voor een tweede keer naar Lourdes te gaan heeft hij in mei 2000 nog kunnen verwezenlijken.
Het overlijden van Ria in 2005 viel hem erg zwaar. Het duurde lang voor hij de draad weer kon oppakken.  
Tuinieren werd een grote hobby, hij kookte elke dag soep uit eigen moestuin en hij kweekte pompoenen op de 
composthoop. Op tachtig jarige leeftijd heeft hij nog een zware operatie aan zijn twaalfvingerige darm ondergaan, 
hij is hier boven verwachting goed van hersteld.
Toen in 2017 zijn rijbewijs verlengd moest worden bleek ook dat hij steeds meer moeite had om de dagelijkse gang 
van zaken te organiseren. Na onderzoek in het ziekenhuis hebben de artsen besloten dat hij niet meer alleen kon 
wonen. Dat hij uiteindelijk op Janshove terecht kon deed hem goed, hij ontpopte zich tot een kaartkampioen en 
kende van bijna alle mensen de hele familiestamboom. Hij was de enige van de gesloten afdeling die alle codes wist 
en zonder toestemming naar buiten mocht. Het laatste half jaar ging zijn gezondheid langzaam achteruit, toch heeft 
hij tot de laatste twee weken nog de meeste dingen kunnen doen. Hij vroeg elke dag de hoeveelste het was en is 
op de 10de rustig ingeslapen. 

Door de nu geldende maatregelen zijn wij 
helaas genoodzaakt om het afscheid 
in besloten kring te laten plaatsvinden.

We stellen u in de gelegenheid de dienst live 
mee te volgen via www.uwafscheidonline.nl 
op woensdag 17 februari 2021 om 14.00 uur.

U kan de familie ook schriftelijk condoleren via 
www.begrafenissencreemers.nl

Broers

Zus

Schoonzussen

Neven en nichten

Familie Pelkmans 

Familie Jacobs

Baarle-Nassau, 10 februari 2021
Corr. adres :
 Familie Pelkmans - Jacobs
 p.a. Nieuwstraat 20
 5111 CW  Baarle-Nassau


