
"leven zoals Jezus, door is geen dood tegen bestand" 

Voor velen moge d t een dankbare her•nnering ?IJ" aan 

HEKUAN HAJUIS 
echtgenoot van 

Dina Gezlna S teglnk 

Hij werd geboren le Emmen op 9 ap• il 1922 Hit huw
de op 12 januari t949 en ontv'"I ons ploheling te 
Denekamp in de avond van 24 juli 1980, 1'09 voorzien 
"an het z1ekensacramenl van de Kerit. Vanuit Dene
kamp, waar de uitvaart gehouden werd, is zi1n lichaam 
overgebracht naar 11 crematorium te Usselo op 19 juli 
d.a.v., ter~ij) wii geloven dat hii eens zal herrijzen 

tot eeuwig leven. 

Met diepe droefheid en grote verslagenheid staan we 
1-iier bij de plotselinge dood van iemand die ons dier
baar was. Verdriet, machteloosheid, opstandigheid en 
ontgoochel1n9 zouden zich van ons meester maken, 
als die gevoelens nu niet werden teruggedrongen door 
een grote donkboarheid. Hier immers wordt een leven 
3fgeslofen, dat eenvoudig was door z11n geloof, voor
beeldig door zijn arbeidzaamheid en bijzonder rijk en 
waardevol door zijn goedheid en dienstbaarheid aan 
d e "'edemens. Graag hadden W•j hem nog vele jaren 
g egund, waarin hij tevreden en blij zou kunnen terug
zien op <llles W.)f hii samen met moeder heefl mogen 
verwezelijken voor zijn groot gezin, zijn ideoo l, waar
voor hij tich 32 jaren bij Slork heeft ingezet, totdat 
hij enige tijd g e laden op medische gronden werd 
afg ekeurd. 

In e en grool gezin kan a ll es, ieg t de volksmond. Zo 
was hel ook h ier. Vader wns a ltijd beiorgd voor an
d eren en zijn act iviteiten gingen don ook uil naar de 
ander. In de B.B. stond hij op de bres voor de ang
st ige mens in nood; Met zijn E.H.8.Q."bemoeien iuen 
hie lp hij de mens in pijn; Mei zijn Rode kruis-werk 
kwam hij op voor de hulpbehoevende mens. Hoeve le 

gehand icapte bejaarden heelt hij ujn d•enstboorheid 
niet bewezen? En ook in de sport- en cnrnavalvereni 
ging d;ende h•j de ludi,eke mens. 

Goed z ijn v~or elk~ar, alles voor elkaar ovethebben, 
dat is de bJsis van geluk, blijheid en tevredenheid 
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, moge de 
vrucht van mijn le\len. dat al te abrupt geeindigd is, 
voor iullie zijn : wijsheid om \'eel te begrijpen~ een 
hart om mei de ander mee Ie leven en mee te l11den, 
vriendschap verdraagzaamheid en dienstbaarheid. 
leven jullie vérder in d•e 9eesf, don is M•Jn leven 
niet vet9ee'5 geweest. 
Béste kinderen weest goed voor moeder en helpt haar 
verder leven. 
langs ons christelijk geloven om Neten we, dat onze 
man en vader, die velen Z:> 5YIT'pafh1elt wu, de wede 
en de vraugde is binnengegaan, waar hij voor altijd 
door God ten d;epsle wordt gekend en bem•nd, 

Voor Uw oprechte belangstelling en hartelijk me
de leven bij het overlijden ven mijn men, onze 
vader en opa donken wij U harte lijk. 
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