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Een blijvende hcrin~ring aan 

Maria Geertruida Haarhuis 
s<dm 31 okro.,.,r 1991 wè\luwc van 

GERARDUS 8ER1TLS 

Zij w<rd geboren te un~ttn, op 7 •pril 1913. Voorzien 
m gest<rkt door he1 H. SacrJmtnr v>n de :Utkm.!• zij op 
15 murt 1995 <>'tri.dm. :\•d>t "e op 18 m••rt ujdcns dt 
l:itv>Jm•<ring in de puochid<cr~ ••n dt H. rancrarius te 
Lang"ttn afschad hd>bcn gmomm. hebl>en v.< hur 
lichum 1< rust< gtl<gd bij hJar m>n op he1 parochocle 
k<tkhof aldur. 

Af$Chtid nanen '"" Î<rn•nJ dit on• zo d•erbur os dOCI 
pijn. Mur ons •<rdriet wordt gtdratcn door een grol< 
dankburhcid voor alles "" toj ,-oor ons ged"n m bne· 
kend heeft. 
Geboren "ungcvccn huwde iij or 22 mei 1935. Zeven 
kinderen werden hun geschonken, doch ttn ervan, 
MarictJe, mocsocn zij op 2 jarogc leeftijd v.c<r a..n de Heer 
van alle 1tven coevauouwen. Moeder drotg dir grott ver· 
driet in sriltc met ~ich mee. Zij wJS een diepgelovige vrouw 
en veel bidden gaf haar krach1 door IC g"n. . , 
Samen m<1 vader hccfr 1ij h"d gewerkt op de bocrJeroi en 
in haar g<lin, al liet haar iwakke gt"londheid haar vccl".lll· 
dig in de steek. Ook vcnorgde tij de oud<rs van uder lief
devol tot hun dood. De bloemen in huis en tuin grocidcn 
en biociden dankbur door haar vmorgende h.1nd. Graag 
ging zij naar de bej.wdensoos en de laatste jaren op dins
dag naar de Ecshof waar tij wJt aflc1d1ng vond 
Toen in 1974 door het hu"clojk ""),in en Toos de zorg 
voor de boerderij van hor afviel, h•d 11j •lle tlJd voor had! 

man, kinderen en kleinkinderen, Blij was te altijd met hun 
vele h<loeken en meegebrachte mooie bloemen. Lui11ercnd 
volgde ze belangstellend het wel en wc< v•n ha•r $Chuc. 
N• hec overlijden van voder werd het heel stil in hJu, Het 
verdriec v.-as z.ttr gl'oot en zij kon dit nite: .mders uiten <Un 
door stil naar buiten ce kijk~ tn 10 nu en d.m uchtja hur 
roicnkrans te bidden. De geboorce van hur laat>te klein
kind Sandra .'c kkane" gaf ha•r weer kracht het IC\cn bcccr 
aan ce kunnen. In de luutc wttk v~m h"-•r IC'·en vroeg ze 
cdkms. "'-ur is.'t k.leane•? 
De wts1< juen namm haar kr..chtm meer en meer .I en 
W2S zij dag en nacht "ngcwczen op de hulp v;in )•n en 
Toos en anderen. Met de fo1ne hulp v..n huuaru en wijk
><rplcging w.s het mogtlijk de vazorging .-an moeder ce 
voltooien. Hur grote wens, thu1S te mogen blij'cn tot hn 
laatste toe is to in vervulling gcgun. 
Samen met haar kinderen en kltinkinderm hcefc ze 10 nur 
het einde toegeleefd. T "reden met hur lot en zon~cr een 
woord van klagen bg ze de buste weken op hJar I•<kh<d. 
ü heeft ons ck tijd gc&cven om afscheid tr nemm 
Woorden wC"rdcn modlijk voor h.a..tr m.ur waren ook n.ct 
m«r nodig, wa.nc haar intens litve glimlach ui .lils icu "osc· 
ba.ars in onu herinnering blijven. 

Li~·e Mama en Oma d:ank u wel voor uw le'\'en mC'I tn 
voor ons.. Wij geven Uw leven grJ.ig 011er in de hindrn vJn 
God. Leef verder in de vmlc van de He<r. · 

Voor uw medeleven en bel•ngstelling tijdem 1iekrc en n• 
het ovè'rlijden van onze lieve moeder en om;.i bctuigtn wij 
U onze oprechcc dank. 

Kinderen en klcinkindcr~n 
7679 VN Langeveen, 18 mam 1995 
Doll<rwcg 10 


