
Mijn dagen waren al door U geteld • 
voordat de eerste dag was aangebroken. 

(ps. 139) 

Een gedachtenis aan het leven, de liefde en 
de trouw van onze lieve vrouw, 

moeder en oma : 

ANTONIA WILLEMS 
echtgenote van 

Jan Haker 

Zij werd op 16 april 1901 geboren te Beunin
gen. Zij trouwde met Jan Haker op 11 oktober 
1922 te Alkmaar. Zij overleed te Kaatsheuvel 

op 29 september 1979. 

Het is goed na een leven van 78 jaar te mo
gen sterven in het geloof en het ve rtrouwen 
dat de belofte van de Heer vervuld zal wor
den. 
Dankbaar voor zoveel in één mens willen we 
haar afstaan nu we haar gelukkig thuis weten 
bij Hem die we noemen Onze Vader in de 
hemel. 
Heer, we danken U voor dit mensenleven, zij 
was het dierbaarste wat wij hadden op deze 
wereld, zij heeft tussen ons g·2werkt, gebe
den, gelachen, pijn en verdriet verdragen, 
kortom geleefd zoals wij allemaal doen. 
Maak ons sterk door dit heengaan en geef 
ons iets van de volharding en de levenslust 
waarmee zij de dagen heeft doorgebracht, 
maak haar gelukkig, want Gij alleen kunt 
mensen gelukkig maken. 

Adieu, vaarwel , 
Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen 
bij Hem te wonen in zijn glanzend huis; 
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken " 
Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. 
Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven . 
Je bent verlost van onvolkomenheid , 
van pijn en verdriet, God zal je geven 
een onbeg rensd geluk in onbegrensde tijd. 
Je bent niet dood, maar ach : ik zal je missen 
zoals een mens de meest geliefde mist. 
De jaren van geluk zijn nooit meer uit 

te wissen 
en ik geloof : God heeft zich niet vergist. 

Voor uw belangstelling en uw gebed bij het 
overlijden en de uitvaartdienst van mijn vrouw, 
onze moeder en oma zijn wij U oprecht dank
baar. 

Jan Haker, 
kinderen en kleinkinderen. 


