


Ter herinnering aan 

ALWIE HAARHUIS 

Hij werd geboren te Geesteren 
(Ov.) op 21 juli 1965, en overleed 
ten gevolge van een droevig on• 
geval, gesterkt door de genade
middelen der H. Kerk, te Gees
teren (Ov.) op 3 december 1982. 
De 7e dec. d.o.v. werd hij op 
het r.k. kerkhof aldaar begraven. 

Grote verslagenheid bij vader, moeder, zusjes, 
familie, vrienden en bekenden. Tijdens zijn werk 
verongelukte Alwie, de enige zoon en broer, op 
wie wij onze hoop hadden gesteld. Hij zou vader 
opvolgen op de boerderij. hij deed zijn werk 
met zo'n groot plezier en ijver, een mooie toe
komst lag voor hem open. Plotseling sloeg het 
noodlot toe en riep God hem tot Zich. Waar
om? Waarom? Niemand weet daar op het ant
woord. Alles ging zo goed, we hadden alles zo 
mooi in orde, en nu dit. Waarom toch? Dat weet 
God alleen, Hij geeft en Hij neemt en wij willen 
geloven dat Hij ocs verder blijft begeleiden. 
Het is een troost voor ons dat Alwie een goede 
jongen was. Hij begon iedere dag met 'n morgen
gebed en stelde zich zo onder God 's leiding; hij 
was bij iedereen gezien, want hij had een blij 
en opgewekt karakter, en hij was een grote 

steun voor zijn ouders. Niets was hem te veel. 
Een toekomst, zoals wij ons die hadden voorge
steld, is door Al wie 's heengaan stuk geslagen, 
maar wij geloven dat Alwie leeft bij God en dat 
hij van uit de hemel voor ons zal blijven zorgen 
en bidden dat God ons de kracht geeft een 
nieuwe toekomst op te bouwen, zo als Hij voor 
ons het beste acht. 
Alwie, in geloof leggen wij ons neer bij God 's 
beslissingen. Wij danken je voor alles wat je 
voor ons gedaan hebt. Moge God je belonen 
voor al het goede. 

- HIJ LEVE IN VREDE. -

Voor uw oprechte blijken van belangstelling bij 
het plotseling overlijden en de begrafenis van 
onze lieve zoon en broer, betuigen wij u onze 
hartelijke dank. 
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