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Gedenk in uw g ebed 

Jan van Haaren 
echtgenoot van 

Gerry Zegers 

geboren te Nijmegen 22 september 1928 en door God 
na voorzi~n te z ijn van da H.H . Sacramenten, terug ge· 
roe pe n op 9 april 1964. Wij hebben zijn lichaam te rusten 

gelegd 13 april d .a.v. op het r. ·k. kérkhof 
.,Jonkc,bos·• te Nijmegen. 

0 God, waarom hebt U onze dierbare Jan zo vroeg van 
ons weggenomen. Gij hebt hem geroepen in de kracht van 
z.ijn laven. Hij, de harde werker, voor zi1n vrouw en kinderen . 
Icon nog .zo node worde n ge mist. Maar wij allen legge n 
ons ne er bij Uw besluit: Uw Wil gesch iede op ëta rd-a zoah 
1n d 3 hemel. 

Jan, ie was voor je vrouw en kinderen een liefdevolle e l'\ 
.:.orgzame echtgenoot en vader. En God tal je nu belonen 
voor a l je goedheid gedaan aan he n, en aan je me d eme nse n. 
Wîj, die de laatste uren va n je strijd om het l,>ven hebben 
meege maakt, zullen de.z:e strijd nooit verge ten . Want toe n je 
laahta krachten bijna ware n opge bruikt, was iii het, die ons 
allen, d ie cm ia stor!bed stonden, nog moed insprak. 

Tot je laatste ade mtocht heb je jé v,olijke karakter getoond. 
God ge ve ons, d at ook wij met .z:oveel g edu ld, moe d e n 
vertrouwen, onz ~ laatste uren hier op aarde mog e n be leve n. 

Jan, rust in vrtd3'. 

Die rbare echtgenote è'\ moeder, en ook gij allen d ie mij in 
mijn laatst& moeilijke ure n he bt bij9estaan, e n verpleegd, 
1k zal Gc.d in d J hemgl vragen, uw goedh~id jegens mij 
te btdonèn. 

H. Maria, wees mijn voorspraak. 
Onz .:, Vedlr - Wees Gegroet. 




