
A Is het lichaam niet meer wil 
en het leven wordt een lijden. 

kan men dankbaar zijn 
als God het komt bevrijden. 

Met een wann gevoel 
blijven wij ons herinneren 

Gerardus Johannes Haarhuis 

Sinds 6 juni 1946 echtgenoot ' 'an Marie Rikhof 

Hij werd geboren te Langeveen op 1 september 1915. 
Uil hun huwelijk werden 8 kinderen geboren: 

5 zoons, waarvan Gerrit en Alphons reeds 
overleden zijn, en ~ dochters. 

Hij overleed na voorzien te zijn van het Sacrament der 
Zieken, thuis in het bijzijn van vrouw en kinderen 

in vrede en overgave op 7 juli 2005. 
12 juli d.o. v. hebben wij tijdens een gezongen uitvaart 
afscheid van hem genomen in de parochiekerk van de 

H. Pancratius le Langeveen en daarna zijn moegestreden 
lichaam te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof aldaar. 

Een welbesteed en voltooid leven is nu afgesloten. 
Naast het verdriet om het gemis willen we ook dankbaar 
zijn om alles wat hij in zijn lange vruchtbare leven voor 
ons gedaan en betekend heeft. 
Op een jaar na waren vader en moeder 60 jaar getrouwd. 
Daags voor de 59•• trouwdag werd thuis aan de 
Vasserdijk op bescheiden wijze met de kinderen deze 
bijzondere dag gevierd. Gemengde gevoelens kenmerkten 
dit samenz(jn. 

Zijn ernstige ziekte had hem doen beslissen op deze dag 
ook het Sacramem der Zieken te ontvangen. 

Gerard Haarhuis heeft in zijn leven, waarvan eer. 
grooldeel gekenmerkt werd door sociaal en economisch 
moeilijke jaren, met hart en ziel op de boerderij gewer~t 
voor het welzijn van zijn geliefd gezin, waarvoor hij een 
warme en welgemeende zorg had. Het heefl hem dan ook 
moeite gekost om vooral zijn vrouw, maar ook de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen Jos te moeten 
laten. 
Hij genoot van het bocrenle,•en, land en vee waren hem 
dierbaar. 
Daarnaast had hij een brede imeresse in de politiek en 
volgde s teevast op de t.v. de actualiteitenprogramma' s 
Eenvoud sierde zijn leven en daarom trad hij niet graag 
op de voorgrond. 
Nu hij ons is voorgegaan naar het nieuwe leven bij God, 
die hij in zijn leven zo trouw gediend heef\. mogen wij 
vertrouwen dat hij daar samen met allen die hem daarin 
zijn voorgegaan, met liefde met ons hier verbonden blijft. 

Lieve man .. vader. groot- en overgrootvader, 
bedankt en rust in vrede! 

Voor uw getoonde belangstelling tijdens de ziekte, en na 
het overlijden van mijn man, onze. vader, groot- en 
overgrootvader willen \VÎj u oprecht danken. 

Langeveen, 12 juli 2005 
Vasserdijk 31 

Marie Haarhuis - Rikhof 
Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 


