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In dankbaarheid blijven wij gedenken 

Gesina Henrica Maria 
Mistrate Haarhuis - Scholte op Reimer 

Ze werd geboren in Albergen op 5 oktober 1922 
en is op 11 juni 1998 in Zenderen overleden. 

Op 16 juni is ze aldaar begraven. 

Een moedige vrouw, en tegelijk een lieve zachte 
vrouw, door velen bewonderd. Lichamelijk was 
ze - zeker de laatste jaren - zwak, maar geeste
lijk was ze enorm sterk. Ze raakte nooit in pa
niek, ook al balanceerde ze de laatste jaren ge
regeld op het randje van de dood. Als de drei
gende dood weer vertrok ging ze vrolijk verder 
mef leven. Ze dacht: "als het komt, dan komt 
het." Ze hoopte alleen dat ze niet in benauwd
heid zou sterven. Die wens is gelukkig in vervul
ling gegaan. In een paar seconden werd voor 
haar de overgang van leven naar dood gereali
seerd . Ze was niet bang voor de dood, 
waarschijnlijk omdat ze als goede gelovige vrouw 
veel vertrouwen had in de goedheid van God en 
zich gesteund wist door de Heilige Moeder Ma
ria. Haar Mariadevotie was heel groot. Die had 
ze van thuis meegekregen, waar ze op jeugdige 
leeftijd haar moeder verloor en haar taken over
nam. Met liefde en blijmoedigheid heeft ze daar 

geleerd voor anderen te zorgen, als een moeder, 
totdat ze een nieuw leven begon. Ze trouwde 
met Ben Haarhuis, werd moeder van twee doch
ters, en stapte in Zenderen de wereld van de 
horeca binnen. Met veel plezier heeft ze daar 
vooral in de keuken gewerkt, daar kon je met 
alles bij haar komen. Dat was haar heiligdom en 
daar was ze steeds aanwezig als de wijze goede 
vrouw uit het boek van de spreuken. Open voor 
iedereen, meelevend met iedereen. 
Ze heeft haar hele leven een warme belangstel
ling gehad voor haar medemensen. Niet alleen 
haar man, kinderen en kleinkinderen hebben dat 
ervaren. Ook de buren weten ervan mee te pra
ten. Haar hart klopte voor de behoeftige mede
mens, de mens in nood. Mogelijk is door die po
sitieve instelling en het vertrouwen in de 
toekomst haar hart vele jaren langer blijven klop
pen dan de artsen voor mogelijk hadden gehou
den. 
Nu is dat hart tot stilstand gekomen. Wij moeten 
verder leven. Zonder haar, maar met de hoop en 
de inzet om haar hartelijkheid en haar sociale 
bewogenheid in ons leven verder te dragen, tot 
in lengte van dagen. 

"Niet alles is voorbij, je blijft bij ons door wat je 
was en wat je zei." 

Voor uw n:i.eeleven"met het onverwachte overlij
den van m1Jn hartehJke vrouw, onze lieve moeder 
en oma zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Familie Mistrate Haarhuis 


