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Ter dankbare herinnering aan

CEORCE HAAN

onderscheiden met de ere-medaille in zilver verbonden
aan de orde van Oranje Nassau

echtgenoot van

KITTY CERARDS

Cregorius Petrus Haan werd op 12 april 1933 in
Nieuwenhagen geboren en overleed plotseling thuis in
Waubach op 2 augustus 1 997. Hij werd op 6 augustus

begraven op het kerkhof te Waubach - Croenstraat, na een

plechtige requiemmis in de parochiekerk van St.{oseph
aldaar.

"Dank goede vrienden om alles
wat we samen hebben beleefd!"

Ons dorp schrok op van het droeve bericht dat Ceorge
Haan gestorven was. Plots en "als een dief in de nacht" is
hij van ons heengegaan. Want niemand, ook hijzelf niet,
kon deze onverwachte dood vermoeden. We beseffen nau-
welijks dat hij er niet meer is om met ons mee te voelen, te

denken en te werken. Al leefde hij jaren lang met één long,
hij was op vele gebieden in onze familie en in zijn vele
verenigingen een actief en stimulerend persoon. Hij praat-
te makkelijk met iedereen en was blij en trots als hij men-
sen van dienst kon zijn. Veel werk verrichtte hij achter de
schermen. De meesten kennen henr als secretaris van de
Koninklijke Fanfare Eendracht, maar hij was ook actief

lid van de hobbyclub, van het oranje-comité, van de skaat-

of kaartavonden, van de Ceete, van de voetbalclub, van de
Oude Hap, van spaarclubs, enz. Hij hield ook veel van
sport. Vele mensen heeft hij geholpen bij het invullen van
hun papieren, want vanuit zijn vroegere werk op het ABP

was hij thuis in administratieve zaken. Hij schrok er ook
niet voor terug de deuren af te lopen voor allerlei collec-
tes. Hij had immers zelt ervaren hoe gelukkig je bent als je
gezond kunt leven. Hij kon geen oneerlijkheid verdragen
en met zijn gevoelige hart was hij vlug geroerd en ontroerd
bij geluk of verdriet. Dankbaar was hij ook dat hij na zijn
ziekte samen met zijn vrouw een mooi leven kende en kon
genieten van vakanties met vrienden. Zijn kinderen en

kleinkind waren zijn trots en er waren nog zo veel plannen
en dromen om te realiseren. We moeten hem nu missen en

het is alsof aan een zeer levendig muziekstuk een abrupt
einde is gekomen. Ceorge kon zijn eigen dankbaarheid en

zorgen uiten in een oprecht gebed aan het Waerderkapel-
letje en in onze kerkgemeenschap. We willen hem en ons-

zelf nu aan Cod aanbevelen en vragen om overgave en rust

nu wij getroffen worden door dit plotse verlies. Moge
Ceorge, bevrijd van alle zorg en pijn, voor ons ten beste

spreken bij O.L. Heer en mogen we daar elkaar terugzien.

Wij danken u voor uw blijken van medeleven bij dit plot-
se overlijden.

Kitty, los en Yolanda, lohn en Miriam, Yorrith.

De plechtige zeswekendienst zal worden opgeluisterd
door de K.F.E. en wordt gehouden in de parochiekerk van

St.-Joseph te Waubach-Croenstraat op zondag 21 septem-

ber om 11.00 uur.
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