


Leiding van de "Oranjehoeve", mijn dank
baarheid is nauwelijks in woorden samen 
te vatten, voor de liefde en warmte welke 
Irma van jullie heeft ondervonden . 
De warmte en sfeer in uw huis, uw gast
vrijheid en hartelijkheid zal ik niet licht 
vergeten . 

Dierbare familieleden, vrienden, kennis
sen en buren, harte lijk bedankt voor de 
goede zorgen welke Irma steeds onder
vond en voor de blijken van medeleven . 

J . H. HAITEL 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

EUPHEMIA MARIA HAITEL 
,, IRMA" 

Irma werd geboren op 8 februari 1966 te Emmen. 
Op 14 januari 1980 overleed zij na een kortstondige 
ziekte in het gezinsvervangendtehuis "Oranjehoeve" te 

Emmen. 

In de "Oranjehoeve" woonde Irma vanaf haar 6e levens
jaar. Zij voelde zich daar beschermd door een l iefdevolle 
verzorging. Het was haar 2e thuis. Door haar prettige 
karakter was ze voor haar omgeving een fijne meid, 
die uitsluitend de zonnige kant van het leven zocht. 
Ze hield van gezel lighe id en sfeer, en als ze dat even 
miste, dan maakte ze het zelf , door haar voor li efde voor 
muziek of een geze llige babbel, waarin zij haar huis
genootjes li et delen . 
Voor de kinderen in de "Oranjehoeve" en op school 
heeft Irma daarom veel betekend. 
Voor de leiding was Irma een dankbaar meisje, omdat 
zij de liefde en de zorg die zij ondervond, op een heel 
bijzondere wijze waardeerde. 
Zij zijn dan ook bijzonder gelukkig en dankbaar dat zij 
Irma tot het laatste moment van haar fijne levensjaren 
hebben mogen verzorgen, ook en vooral op die momenten 
dat Irma geheel afhankelijk was van haar omgev ing. 
Het verlies van haar mamma heeft een d iepe ingreep 
gedaan op haar leven. lrma sprak er niet veel over, maar 
was er steeds op haar e igen wijze mee bezig. Irma en haar 
mamma was een onverbrekeli jke band; ze waren onaf
scheide lijk . 
Na een korte periode is de band hersteld en zi jn ze weer 
bij e lkaar. 
Beiden zijn nu ge lu kk ig in het hemelse paradijs. 
Uitsluitend prettige herinneringen zullen in onze ge
dachten bl ijven voortleven. 


