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Ter nagedachtenis aan 

GERD HAARHUIS 

Gerd werd geboren op 26 juli 1973 te 
Geesteren. Hij overleed 16 februari 1989 
in ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede. 
Na het ontvangen van het Sakrament 
van de Ziekenzalving. Op 20 februari 
d.o.v. hebben wij hem na een afscheids
viering in zijn geboorteplaats te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Gerd was een echt natuurmens, was buiten altijd 
te vinden, zowel bij het vissen, als bij zijn duiven. 
Hield veel van sport, en mocht zeer graag zijn 
balletje trappen op het voetbalveld. Ook hielp 
hij zi jn vader, samen met Remco op de boerderij, 
wat hij zo graag deed. Bij het begin van het 
nieuwe schooljaar 1988 na het ophalen van zijn 
nieuwe schoolboeken, toen bra~ voor Gerd totaal 
onverwacht een nieuwe levensfase aan, zijn laatste 
hier op aarde. Met steun van zijn ouders, familie 
en vele vrienden moest Gerd een verschrikkelijke 
realiteit verwerken. Maar vaak was hij door zijn 
humor, eenvoud en aanvaarding, eerder nog de 
anderen tot steun. Na een geslaagde operatie in 
Amsterdam, waar zijn moeder Truus dag en nacht 
Gerd ter zi jde stond en nadien een langzaam, 
maar zeker herstel op het Roessingh, kwam ten 
slotte toch plotseling het einde. 

Wij bidden : Heer geef ons de genade en de 
kracht, om de dienstbaarheid die hij investeerde, 
bij zijn ouders, Remco, de oma's, de familie en 
omgeving tot voltooiïng te brengen, en geef Gerd 
de blijde rust bij U, die alles ten goede leidt. 

In Uw handen, Heer leg ik mijn leven. 
In Uw handen, God bevel ik mijn geest. 

Dit waren de laatste levenswoorden van Jezus 
aan het kruis, het kruis waarvan Gerd op zijn 
wijze deelgenoot is geworden. 

Wij danken doktoren, medici en verplegend 
personeel van V.U. Amsterdam, 't Roessingh en 
Ziekenzorg Enschede . 
Wij danken ook familie, buren, kennissen en 
vrienden, die tijdens de ziekte van Gerd met 
ons meeleefden. 

FAMILIE HAARHUIS 
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