
In dankbare en fijne herinnering aan 

Gerhard Haarman 

echtgenoot vtm /:./\ IH•fh111s 

• 23 novcmb<:r 1943 t 09 januari 2006 

Gerhard werd geboren op 23 november 1943 in het ouderlijk huis, boerderij 't ll1cus111k, aan de Losscrscdijk in De 
Lutte. Gerhard overleed vrij plotseling op 9 januari 2006 in het 1ickcnhu1> te 1 nschede. 

(Jerhard groeide op samen met zijn vier 1:ussen op de boerderij aan de Lo;.sersedijk in De Lutte. Toen Gerhard vijf 
Jllar was 1s zijn vader al komen te overlijden. Het i~ voor hem altijd moeilijk geweest dat hij zijn vader nooit echt heeft 

kunnen spreken. 
Als enige zoon in een ge7in van vijf kinderen lag het voor de hand dat Gcrhard de boerderij voort zette, deze taak was 
al op JOnge leeftijd voor hem weggelegd. Het was een taak die hij graag vervu lde. 

In 1962 leerde hij 1.ijn grote liefde Els kennen, het belangrijkste in Gcrhards leven. Ze trouwden in 1970 en al vrij 
vroeg werd dit huwelijk bezegeld met de geboorte van hun zoon Gert-Jan in 1971 . l n 1973 werd dochter Mechteld 
geboren, het was een jaar van verdriet en zorgen. In 1974 kwam Mechteld een dag voor haar ecr~te verjaardag te 
overlijden 
Een verlies dat Cicrhard /waar viel. In 1975 werd de donkere periode in ziJn leven weer verlicht met de geboorte van 
dochter Anne. 

In november 1984 werd bij Gerhard een verzwakte hartspier ontdekt. Na maandenlang ondcr70Ck gmg 1ijn gezondheid 
sleed'> verder achteruit. De arhcn 111 Rotterdam constateerden voor Gcrhard een laatste mogelijkheid: een donorhart. Na 
drie pog111ge11 kwam voor Gerhard 111 oktober 1985 eindelijk een geschikt donorhart beschikbaar. llij revalideerde vrij 
snel en i..,~~1111 al ;,pocdig weer thuis. Voor zijn "tweede leven" is h1J de donor en llJn familie altijd heel erg dankbaar 
gcwc~t . 

In zijn "tweede leven" heeft Gerhard een aantal hoogte- en dieptepunten gekend. De bruiloOen van zijn beide kmdercn 
wa:. voor hem een groot genoegen om dit nog te mogen meemaken. De geboorte van 11Jn eer.te kle111kind 111 oktober 
2005 wa' voor hem onvergetelijk. De geboorte van zijn tweede klc111kmd kan h1J hclaJs niet meer meemaken. Op zijn 
l>terfbcd heeft hij van Anne de naam van zijn ongeboren kleinkind al vernomen . 

Wc zullen je ont1.cttcnd missen, maar in om:c harten leef je altijd voort. 

Wij wil len U bedanken voor uw blijk van medeleven en wam1c bclang;,telling. 

De Lutte 
Januari 2006 

Els 
Gert-Jan -Albertine 
Gijs 
Anne - Rogier 
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