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In dankbare herinnnering aan 

Geertruida Maria 
Haarhuls 

Z iJ werd geboren op 2 mei 1922 te Langeveen 
als jongste in een gezin van 4 kinderen. Zij 
had 2 broers en 1 zus. Na een arbeidszaam 
leven op de boerderij is zij, na voorzien te zijn 
van het Sacrament van de Zieken. op 29 juni 
1990 in het ziekenhuis "Twenteborg"te 
Almelo overleden.We hebben haar te ruste 
gelegd bij haar ouders op ons parochiele 
kerkhof te Langeveen. 

-. -. -.-.-.-. -.·.-.-.-

Waar Trui altrJd angst voor had. opname in 
een ziekenhuis en medisch onderzoek, is 
haar op het einde toch niet bespaard ge
bleven. In de 6 ziekenhuis weken moest zij 
wegens bloedvaten vernauwing ook nog 
haar rechterbeen missen. Het is haar geloof 
en vast vertrouwen geweest, die haar de 
kracht gegeven hebben om dit te aanvaarden 
en het uit te houden. 

Trui heeft veel werk verzet op de boerderij. 

Ze hiel? :-vel van ee.~ feestje of een avondje bij 
de familie, maar z11 was toch het liefst thuis 
waar zij de gezelligheid en het samenzijn 
vond die zij zo waardeerde. Vooral in de 
latere jaren toen de leeftijd zich bij haar deed 
gevoelen, heeft deze liefdevolle band en zorg 
haar zeer veel vreugde en geborgenheid 
gegeven. Moge God haar de voltooiing geven 
van deze vrede die haar hier reeds bij beetjes 
door mensenhanden is geschonken. 

Goede Vader, 
wij willen U bedanken voor het leven van //ale Trui. 
Help ons om dankbaar re zijn voor de zorg die "IJ 
elkaar kunnen gei·en: 
maar ook voor de zorg die wij i·an elkaar mogen 
ontvangen. 
Wij vragen U dil ook op •·oorspraak van onr aller 
Moeder Maria. 
voor wie zij zo'n grote vererinl( had. Amen 

Voor het meeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van Trui Haarhuis zijn wij U bij
zonder dankbaar. Wij hebben er steun en 
troost door ontvangen. 

Fam. Haarhuis 

Langeveen, 3 juli 1990 
Vasserdijk 31 


