
Ter herinnering aan 

GERARDUS ANTONIUS HAARHUIS 
echtgenoot van 

Hendrika Gerritdina Johanna Lukas 

Hij werd geboren 10 november 1939 te 
Manderveen en overleed op 18 janu
ari 1982 te Enschede. - Op 21 januari 
d.a.v. werd voor hem de uitvaart ge
houden in de Emmauskerk. Oldenzaal, 
waarna de begrafenis volgde op het 

kerkhof aldaar 

Vanuit een sterke plichtsbetrachting 
en een groot veraniwoordelijkheidsge
voel leefde hij voor zijn gezin en de 
school. 
Hij had een diepe belangstelling 

voor iedere mens die hij in zijn leven 
ontmoette. 
Voor ons is hij geweest. de hartelijke 

lieve echtgenoot, de zorgzame gedul
dige vader; 'n man om van te houden. 

In zijn sobere levensstijl kon hij toch 
intens genieten van alle kleine dingen 
die hij tegenkwam, thuis. op school en 
in de natuur. 
Wij hebben verwonderd gestaan, hoe 

hij zijn ziekte heeft aanvaard, zonder 
te morren. - Het laatste jaar van zijn 

leven werd zelfs een tijd, van elkaar 
op 'n bijzondere manier nabij zijn en 
zorgen voor elkaar. - Dat was mede 
mogelijk door de grote steun van de 
familie. vrienden en collega's. 
Nu hij op 42-jarige leeftijd is gestor

ven bidden wij verdrietig en dankbaar: 
God, met dit sterven is veel wijsheid, 
mildheid en begrip onherroepelijk uit 
ons leven verdwenen. Toch past ons 
verwondering en dank. Blijde verwon
dering om het beeld dat dit leven na
laat. Dank om alles wat het aan goed
heid uitstraalde. 
God, wij geloven dat dit onvermijdelij
ke einde tevens het begin is van iets. 
waarvoor menseli jke woorden tekort 
schieten. Maar het gaat om hemel en 
geluk. om vrede en om eeuwigheid, 
het gaat om U Daarom bidden wij dat 
hij bij U mag zijn en zó voor ons ten 
beste mag spreken. 
Dat bidden wij door Christus onze 

Heer. Amen. 

Voor Uw hartelijkheid en medeleven. 
betoond tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Gerard betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Henny 
Peter en Rens 


