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Dankt-aar gedenken wij in Eucharistieviering 

en Gebed 

Wilhelmus Theodorus Haakshorst 
Hij werd geboren op 1 maart 1910. Hij huwde 
23 april 1941 met 

MARIA CHRISTINA WILHELMINA MEIJ 
die hem een dochter en 3 zoons schonk en 
met hem een gelukkig leven deelde tot zij 
onverwacht op 28 november 19n door God 
werd opgeroepen. 
Na een geduldlg gedragen ziekte en na in 
volle overgave en geloot de H. Sacramenten 
der Zieken te hebben ontvangen, overleed 
hij op 17 april 1985 in ' t St. Jozef-Ziekenhuis 
te Doetinchem. 
Op 20 april vierden wij rond hem de H. Eu
charistie in de St. Petrus er. Pauluskerk te 
Breedenbroek en legden zijn lichaam naast 
moeder ter ruste op het parochiekerkhof in af
wachting van de blijde Dag der Verrijzenis. 

We leefden lange tij d tussen hoop en vrees. 
We hoopten aanvankel ijk, dat we vader nog 
jaren mochten behouden, maar langzamer
hand gingen we inzien, dat zijn ziekte zon 
der uitzicht was op herstel en hebben we 
tenslotte gebeden, dat de Heer hem zou 
roepen, zodat vader voor verder leed ge
spaard mocht blijven. 
Hoe moeilijk dit afscheid ook va lt, wij leg
gen ons in geloof en vertrouwen neer bij 
deze besl issing. 
Wij bewaren in ons hart de herinnering aan 
een goede, zorgzame vader, die met hart en 
ziel werkte temidden van Gods blijde schep-

ping, die zolang 't hem mogelijk was, hard 
heeft gezwoegd op zijn boerenbedrijf en 
daarin zijn zorg heelt getoond voor zijn vrouw 
en kinderen. Het was hem steeds, vooral 
ook na de dood van moeder, een grote 
vreugde temidden van zijn kinderen te mo
gen zijn, hun goede en liefdevolle verzor
ging te mogen ervaren en als een lieve be
langstel lende opa om te gaan met zijn 
kleinkinderen. 
Dierbare kinderen, kle inkinderen en al' mijn 
dierbaren, hartel ijk dank voor jullie goede 
zorgen en medeleven. Bewaart het geloot 
van jull ie ouders en jullie onderlinge band. 
Moge het ouderlijk huis ook nu het middel 
punt bl ijven, dat jullie steeds met elkaar 
verbindt. 
Barmhartige God, schenk aan vader UV/ ver
gevende ontferming en geef hem, samen met 
moeder, het welverdiende geluk van het 
eeuwige leven bij U. 
Moge hij rusten i n vrede. 

Voor de vele blijken van meeleven, welke 
wij van U allen, fam ilieleden, buren en be
kenden, mochten ondervinden tijdens de 
ziekte en bij ' t overl ijden van onze dierbare 
vader en opa 

WILHELMUS THEODORUS HAAKSHORST 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Haakshorst-Meij 

Breedenbroek, april 1985. 


