
t In dankbare herinnering aan 

Alphons Haarhuis 
Hij werd geboren op 25 december 
1958 te Langeveen, als jongste In 
een gezin van acht kinderen. 
Na voorzien te zijn van het Sacra· 
ment van de Zieken op 26 juli 
1990, is hij op 27 juli 1990 thuis 
overleden. We hebben hem te rus· 
te gelegd op ons parochië.le kerk· 
hof bij zijn broer Gerrit op 1 augus
tus te Langeveen. 

In de 31 jaar dat Alphons bij ons was heeft hij 
ons heel veel gegeven. Ineens is het stil en leeg. 
We missen hem zo. 
Zoals ieder mens had ook Alphons zijn tekort 
komingen, maar zeker is dat hij een mooi en 
goed karakter had. 
Niet voor niets had je zoveel vrienden en ken· 
nissen. 
Samen met hen heb je genoten van het leven, 
maar weten dat je het soms ook erg moeilijk 
hebt gehad, toen je vorig jaar eind augustus 
hoorde, dat je ernstig ziek was, werd je steeds 

stiller en had als wens om thuis bij je ouders te 
mogen sterven. 
Door de nooit aflatende zorg van vooral je 
ouders, broers en zussen en verdere familie, 
was het mogelijk om deze wens in vervulling te 
laten gaan. 

In uw handen, Heer, leg ik mijn leven. 
Als een moeder hebt Gij voor mij gezorgd. 
Als een vader hebt Gij mij gesterkt. 
Was ik zwak, gaf Gij mij kracht 
Was ik angstig, gaf Gij mij moed. 
Was ik in duisternis, gaf Gij mij licht 
Dwaalde ik af, bracht Gij mij terug. 
Beging ik kwaad, vergaf Gij mij. 
Schoot ik tekort, vulde Gij mij aan. 
Want Gij zijt mijn Heer en God. 
In Uw handen leg ik mijn leven. 
(Bij U wil ik thuis zijn.) 

Voor het meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Alphons zijn wij U bijzonder 
dankbaar. 
Wij hebben er steun en troost door ontvangen. 

Langeveen, 1 augustus 1990 
Vasserdijk 31 

Fam. Haarhuls 


