
+ In ons gebed blijven wij 
gedenken 

' 

Ger::~~esno~~~:nhuis 
ALEIDA HERMINA BELD 

Hij werd geboren 1n Manderveen op 21 
mei 1904 en is, gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken. overleden op 
21 juni 1984 4 dagen later is hij na de 
viering van de eucharistieviering in de 
parochiekerk van Langeveen te rusten 
gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar 

Deze overledene, Gerardus Haarhuis 
heeft zijn leven lang hard gewerkt op zijn 
boerderij Zijn echtgenote en zijn kinde
ren vonden in hem een man en vader. vol 
zorg voor zijn grote gezin 
Het geluk van de zijnen was zijn geluk. Hij 
leefde en werkte voor de toekomst van 
zijn kinderen, altijd zijn ze hem hiervoor 
zeer dankbaar geweest. Van nature had hij 
een zacht karakter. allen die hem hebben 
gekend waarderen in hem zijn goedheid. 
behulpzaamheid en zorg voor alles en 
allen Deze waardering bleek vooral 
tijdens de jaren van zijn ziekte, toen velen 
met hem meeleefden door belangstelling 
en bezoek 

De kracht om zijn langdurige ziekte en 
teruggang van lichamelijke gesteldheid 
te dragen. vond hij tot het einde van zijn 
leven in het gebed en in de deelname aan 
de eucharistie. 
Zijn 80e veriaardag heeft hij een maand 
voor zijn overlijden gevierd samen met de 
gehele familiekring: moeder, kinderen en 
kleinkinderen . Het is voor hem en voor 
allen een zeer mooie dag geweest. Zelf 
voelde hij, dat het wel eens zijn laatste 
verjaardag kon zijn en daarom was hij zo 
blij dat hij hen allen rondom zich mocht 
hebben. Kort daarop verergerde zijn 
ziekte. In alle rust ontving hij het 
Sacrament der Zieken. het sterven was 
voor hem de overgang naar het eeuwig 
samenzijn met zijn Schepper. Nu hij weer 
verenigd is met zijn overleden kinderen 
en kleinkind. die hem zijn voorgegaan, 
willen we God danken dat we zo'n goede 
man en vader in ons midden mochten 
hebben. 

- - - - - - - - --- - - -
Voor Uw belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden, 
zeggen wij U onze oprechte dank 

A. H. Haarhuis - Beid 
Kinderen en kleinkinderen 

Langeveen 25juni 1984 


