
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



Dankbaar gedenken wij 

GERARDUS HERMANUS HAARHUIS 

echtgenoot van 
ALEIDA MARIA ALBERINK 

Hij werd ,geboren te Harbrinkhoek op 
21 mei 1908. Gesterkt door de sacra
menten van ,de Kerk overleed hij te 
Almelo op 27 juni 1977. Na de eucha
ristieviering volgde de crematie te 

Usselo op 1 juli d.o.v. 

Als ooit iemand op de dood was voor
bereid en verlangend uitzag naar de 
oproep van de Heer, dan was het deze 
goede man, vader en opa. Nadat hij in 
dit leven afscheid had genomen van 
zijn dierbaren, heeft .. hij vol gelovig 
ver,trouwen het moment afgewacht dat 
God hem zou r,oepen. 
Hij was voorbeeldig in het lijden en 
met recht mogen wij nu zeggen : ,,Het 
is V,Olbracht". 
In zijn goede dagen was hij een blij
moedig en hartelijk man, die hield van 
mensen •Om zich heen, bijzonder zijn 
gezin. Joviale goedheid en levensech
te opgeruimdheid straalden af van zijn 
woorden en daden. 

Hij was een tmuw christen die dit le
ven , met zijn rijke mogelijkheden, al
tijd zag als een weldadige gave van 
zijn Schepper en graag stelde hij het, 
hard werkend, in dienst van anderen. 
En dit stelde hem bovenal in staat om 
voor zijn vrouw een zorgzame en trou
we echtgenoot te zijn , voor zijn kinde
ren een voor,treffe lijke vader en voor 
allen die hem kenden een goede 
vriend. 
Mogen zijn vrouw en kinderen in het 
voorbeeld van levensmoed, dat hij 
heeft gegeven, kracht vinden om verder 
te gaan. Verder te gaan in vertrouwen 
op de Heer en in verbondenheid met 
vele mensen in wier lev~n hij zo'n gro
te plaats had. 
En moge hij zelf nu voor altijd leven 
in de vrede van de Heer. 

Voor Uw belangs-telling en deelneming 
ons betoond tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Uit aller naam: 

A. M. Haarhuis-Alberink 


