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De Heer heeft uit ons midden weggenomen 

Gerardus Johannes Antonius 

HAAR MAN 
(Geboren te Weerselo op 13 maart 1943) 

en 

Wilhelmina Euphemia Plechelma 

HAARMAN-SIEMERINK 
(Geboren te Losser op 22 maart 1944) 

9111 en opgewekt vertrokken zij van hier in de 
vroege morgen van 27 maart 1977, om van een 
welverdiende rust te genieten. Maar voordat zij 
hun plaats van bestemming hadden bereikt. kw•· 
men zij diezelfde dag op Tenerife (Canarische 
eilanden) om het leven als gevolg van een tra · 
glsch vliegtuigongeluk. De rust, die zij op Las 
Palmas hoopten te vinden, werd voor hen een 
eeuwige rust. Hun lichamen hebben wij op g april 
begraven op het parochiekerkhof van Weerselo. 

Diep geschokt staan wij stil bij dit plotselinge 
sterven van deze belde mensen. Vol droelheid en 
ontroering gaan onze gedachten uit naar de kleine 
Miranda, die haar pappie en haar mammie reeds 
zo vroeg moet missen. En wij vragen ons af: 
waarom? Een vraag, waarop wU geen antwoord 

weten. Wel dringt het dieper tot ons door, hoe 
betrekkelijk ons mensenleven is. Want als men 
er het minst aan denkt, in de bloei van ons leven 
neemt God ons weg uit de kring van onze dier· 
baren, die ons nog zo nodig hebben. 

Toch is er ook troost. ZoJ hebben hun leven im
mers in dienstbaarheid doorgebracht, zoals Chris
tus van ons vraagt. Zij hebben zich volledig in· 
gezet voor hun zaak en hun gezin. Maar daar· 
naast stonden zij ook altijd klaar om anderen te 
helpen. Gastvrij waren zij en door hun spontane 
omgang en hun open karakter voelde iedereen 
zich bij hen thuis. 
In deze Paastijd horen wiJ de boodschap van 
Christus: "wie In Moj gelooft, zal leven.'' 
Zij hébben geloofd en w11 mogen dus vertrouwen 
dat zij nu zullen leven In Gods heerlijkheid. 

Mogen zoj rusten In vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het 
overlijden en de begrafenis betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Miranda 
Familie Haarman 
Familie Slemerink 


