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Denk in uw gebed aan 

MARIA JOSEPHINA GROOTE PUNT 

weduwe van 

Johannes Hendrikus Haarman 

ZiJ werd geboren te Volthe 23 maart 1898 
en overleed te Oldenzaal in het A.K. Zieken
huis 25 mei 1982, na gesterkt te zijn door 
de Sacramenten der zieken. In afwachting 
van de verrijzenis hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof te 
Weerselo 29 mei 1982. 

God. wat is er een zorgzame moeder en een 
fijn mens van ons heengegaan. Als wij haar 
leven overzien, dan zijn Uw wegen toch wel 
wonderbaar. Gij voert met elk mens Uw 
plan uit, meer dan wij soms willen aanne
men. Zij wist wat zorgen waren, wat het 
betekende van 's morgens zeer vroeg tot laat 
in de avond hard te werken voor haar eigen 
grote gezin en ook voor heel veel anderen 
daarbu iten. Ondanks die zorgen hebben we 
al len van haar mogen genieten als een 
levensbl 1j mens. als een fijne moeder. als een 
gezellige oma. Ook de bewoners van het 
bejaarden<:entrum St. • Jozef. waar zij de 

laatste tien maanden van haar leven verbleef 
om van haar rust te genieten, waren blij met 
haar aanwezigheid en zullen haar niet gauw 
vergeten. Vanuit die grote enthousiaste 
levensblijheid had :ZiJ belangstelling voor 
iedereen en voor alles: de hele familie en de 
vele vrienden en kennissen. 
Het past ons daarom, God, om U te danken 
dat Gij deze zorgzame en eerlijke vrouw vele 
jaren tussen ons hebt laten leven: er zijn zo
veel mooie dingen om op terug te zien: Maar 
ook het lijden is haar niet gespaard. 
Maar wij willen U ook danken, dat U haar 
met een groot Godsvertrouwen en een diep 
geloof door het leven liet gaan. 'n Geloof 
vanwaaruit ziJ dit alles heeft mogen vol
brengen tot op deze gezegende leeftijd. 
Laat haar nu dan opgenomen worden bij va
der, Gerr it en Mia in Uw Vaderhu is om be
loond te worden voor de werken die zij on
der ons gedaan heeft. Amen. 

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

Familie Haarman. 


