


Dit is een dankbare herinnering aan 
Maria Balder 

weduwe van Gerhardus Antonius Haarman 

Ze is in Lemelerveld geboren op 29 september 
1890. Na tijdig gesterkt te zijn door het sacrament 
der zieken is ze op 14 oktober 1988 overleden te 
Rijssen. Haar lichaam legden wij ter ruste op het 

r.k. kerkhof te Rijssen op 19 oktober d.o. v. 

Aan een heel lang en zeer welbesteed leven is nu 
een einde gekomen. Ze zal in onze herinnering 
blijven voortleven als een bijzonder goede en 
hartelijke vrouw, mild, zachtmoedig en tevreden. 
Ze was een lieve moeder en oma voor haar kinde
ren, klein- en achterkleinkinderen. Met grote be
langstelling leefde ze tot het laatste toe mee met 
het wel en wee van ieder van hen. 
Ze was een zeer vrome vrouw, nauwgezet en ge
wetensvol in alles: in haar bidden en in heel haar 
denken en doen, eerlijk en oprecht in woorden en 
daden. Ze was altijd bang iemand tekort te doen en 
tekor geschoten te zijn in haar plichten. Tegelijk gaf 
het geloof haar een levensblijheid en was het een 
grote steun en kracht in haar leven, bij alles wat ze 
deed en in het verdriet en het lijden dat ze moest 
meemaken. Ze had een grote liefde voor de Kerk, 
een liefde die ze op haar kinderen heeft weten over 
te dragen. En ze hoopte en bad dat het geloof ook 
voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
een houvast zou kunnen zijn. Iedere Eucharistie
viering en later iedere Communieviering thuis wa
ren voor haar een feest. En door de kerktelefoon 
bleef ze met de kerk verbonden, alles moest wijken 
voor het meevieren van de H. Mis. Ze heeft in een
zame uren heel wat rozenhoedjes gebeden. 
Verdriet en zorgen zijn haar niet bespaard ge-

bleven, verdriet om de dood van haar man en van 
haar 3 kinderen die vroegtijdig zijn gestorven. In de 
laatste fase van haar leven heeft ze veel moeten 
lijden. Het was een ware lijdensweg. Telkens dach
ten we dat het einde nabij was, maar haar sterke 
geest en wilskracht wonnen het steeds van haar 
zwakke, uitgeteerde en uitgeleefde lichaam. Ze 
leefde telkens weer op tot verwondering van ons 
allen. Haar kinderen, en met name haar zoon 
Martin, hebben haar op voortreffelijke wijze ver
zorgd en bijgestaan in haar ziekte. Het kan hen 
heel veel voldoening geven dat ze het voor haar 
hebben kunnen doen. Ze zullen haar missen, want 
ze was als moeder en oma, die er altijd was, het 
centrale middelpunt van de hele familie. Bij alle ver
driet om haar heengaan kunnen ze zich vastklam
pen aan de vele goede herinneringen van haar 
leven. En ze kunnen in grote dankbaarheid terug
denken aan alles, wat ze voor hen heeft gedaan en 
betekend. 
We mogen geloven dat ze nu mag delen in Gods 
liefde, als beloning voor de trouwe liefde die zij hier, 
op deze wereld , aan al haar dierbaren heeft gege
ven. 
Moge Gods vrede haar deel zijn. 

DANKBETUIGING 

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Familie HAARMAN 

Oktober 1988 


