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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Gerard Haafkes 

echtgenoot van Sien Egbers 

Gerard werd geboren in Lemselo op 26 januari 
1923. Voorzien van het H. Sacrament der Zie
ken overleed hij thuis, in zijn eigen vertrouwde 
omgeving, op 16 augustus 1999. 
We hadden hem voor het laatst in ons midden 
tijdens een Eucharistieviering in de Drieëen
heidskerk op 20 augustus, waarna we hem 
hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
zijn hart heeft voor ons geklopt, 

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Hij heeft zijn taak volbracht. 

Hij rust in vrede. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij 
voor ons heeft betekend en gedaan, nemen we 
afscheid. Een lieve echtgenoot, een fijne va
der en opa, een zachte en rustige man, zo zul
len we hem blijven herinneren . 
Met Sien was hij vele jaren gelukkig getrouwd, 
het 40-jarig huwelijksfeest hebben we samen 

mogen vieren en hij heeft ervan genoten. Met 
Sien heeft hij een gezin opgebouwd waarin 
5 kinderen mochten opgroeien, inmiddels flink 
uitgebreid, ook met kleinkinderen waar hij zo 
trots op was. Gerard was graag thuis, en hij 
genoot wanneer zijn gezin op bezoek was, wat 
zullen we hem missen in ons midden. 
In 1985 werd Gerard getroffen door een lichte 
beroerte. Langzaam ging zijn gezondheid wat 
achteruit, iets wat hij maar moeilijk kon accep
teren. Dankbaar was hij voor de goede zorg 
van zijn gezin en anderen, maar met name de 
goede zorg van zijn vrouw Sien. Omringd door 
zijn gezin is hij rustig ingeslapen. We hopen 
dat hij nu rust gevonden heeft bij God, in wie 
hij altijd een sterk vertrouwen heeft gehad. 
Beste Gerard , lieve pa en opa, we wi llen je 
bedanken voor alles en blijven met je verbon
den. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw bl ijken van meeleven en belangstel
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa, wi llen wij u har
telijk bedanken. 

Sien Haafkes-Egbers 
Kinderen en kleinkinderen 


