
Een dankbare herinnering aan

MRnttru HnsnnxrNl

Geboren 7 Íebruari 1927 in Boxtel

Overleden 6 september 2005 in Eindhoven

Een mens met vele gaven ging van ons heen.

Martien zullen we ons herinneren als een man die zorg

had voor zijn medemens. Die zorg uitte zich in

oprechte bé}orgdheid en in een grote mate van

hulpvaardigheid. Klaarstaan voor de ander in

onbaatzuchtigheid, dat kenmerkte Martien niet alleen

in zijn privé-omgeving in het gezin van Dien en Frans.

Zo was hij ook in zijn werk.

Menigeen profiteerde van zijn fascinatie voor de

techniek. Zijn gouden handen kregen vrijwel alles voor

elkaar. Daarbij legde hij een grote gedrevenheid aan

de dag. Alles moest perfect in orde zijn.

Muziek zette de toon in zijn leven. De Heilig Hartkerk

met het Heilig Hartkoor was voor hem zijn tweede
thuis. Zijn stem heeft er 60 jaar geklonken.

Hij hechtte eraan dat de zangkunst aan de jeugd werd

doorgegeven en spande zich in voor de,muzikale en

sociale vorming van de jongens uit het jongenskoor.

Vanuit zijn brede belangstelling was Martien erop uit

zijn horizon te verbreden, Hij hield van reizen, van de

contacten met mensen in de landen waar hij

kampeerde. Familieleden, vrienden en bekenden

gingen met hem mee en kregen dankzij hem de kans

ook hun blikveld te verruimen. Martien was royaal. Hij

wilde iedereen goed doen, zolang hem dat gegeven

was. Uit zijn gevleugelde uitspraak: "Bij leven en

welzijn", bleek hoe bewust hij zich was van de

broosheid van het bestaan.

Martien nam zijn bestaan serieus. Daarbij liet hij zich

leiden door de waarden van de katholieke traditie.

Daar vond hij de inspiratie en de energie om zijn eigen

weg te gaan en zijn leven niet in ledigheid door te

brengen.
Met hem is een kostbaar mens van ons heengegaan.

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij zijn

afscheid, danken wij u oprecht.
Familie Habraken
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