


Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Evert Haulo 

40 jaar lang echtgenoot van 
Catrien Haulo - van der Geest. 

Hij werd op 2 april 1931 te Lonneker 
geboren. Na een ziekte van enkele dagen is 

hij van ons heengegaan op 5 juli 1997. 
Na de Eucharistieviering in zijn 

parochiekerk van de H. Maria Geboorte 
hebben wij hem te ruste gelegd op ons 

kerkhof. 

Min of meer onverwacht moeten wij af
scheid van hem nemen. Dit sterven maakt 
een einde aan een heel rijk leven. 
Hij was een man met zeer veel talenten. 
Niet alleen dat hij samen met zijn compag
non een uitstekend schildersbedrijf had, hij 
was daarnaast een veelzijdig man; kunst
schilderen, paardrijden, fotograferen en fil
men, reizen maken. 
Maar bovenal was hij een onvergetelijke 
echtgenoot, een fantastische vader en voor 
zijn kleinkinderen een hele fijne opa. 

B11 al zijn activiteiten stond het gezin en de 
gezinnen van de kinderen centraal; zij zou
den het goed hebben. Die inzet en die liefde 
hebben we samen kunnen beantwoorden 
toen hij, gehandicapt, moest worden opge
nomen in het verpleeghuis. Twee jaar lang 
zijn we dagelijks met elkaar opgetrokken. 
Hij en wij zagen naar elkaar uil. 
Daarom is de leegte die nu valt onvoorstel
baar groot. Maar we weten dat de vele her
inneringen aan al die jaren en onze onder
linge band ons verder zal helpen. 
Zonder dat hij het ooit zelf heeft gezegd, lijkt 
het nu dat hij er vrede mee heeft dat het 
einde is gekomen. Zijn leven had aan waar
de veel ingeboet. Voor elkaar willen wij bid
den dat we er ook vrede mee kunnen heb
ben. 
De Heer van het leven, van het eeuwig le
ven, moge hem die vrede voor altijd geven. 

Voor Uw meeleven de laatste 1aren, voor 
Uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en begra
fenis zijn wij U zeer dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 

C. Haulo - van der Geest 
kinderen en kleinkinderen 


