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Op 17 oktober 2020 is onze lieve Haron 
door een noodlottig ongeval uit het leven gerukt.

Intens verdrietig zijn wij met dit immens grote verlies.

Haron  

ligt thuis opgebaard in Stedum.

De ceremonie zal noodgedwongen in besloten kring plaatsvinden  
in het restaurant van De Stadscamping op zaterdag 24 oktober 2020.

Niet-genodigden kunnen zich vanaf 13.00 uur aansluiten bij de erehaag. 
Kom bij voorkeur met fiets of OV of plaats uw auto op de aangewezen  

parkeerplaatsen en loop naar de haag.
Vanaf 14.00 uur zal de familie met Haron door de erehaag gaan.
Vanaf 15.00 uur kunt u de familie volgen via de livestream-link

www.onderonsuitvaart.nl/haron

De ceremonie start vanaf 15.15 uur.

Menco Wierenga
*

Helma Mulder & Rein + Rian Bakker
*

Thirza Wierenga & Fokke Kooistra
*

Nathan Wierenga & Leonne Sijbring
*

Yoram Wierenga & Rosetta Oosterkamp

Correspondentieadres: Molenstraat 9, 9921 PE Stedum

En als de klok luidtEn als de klok luidt
Het tijd isHet tijd is
Ik zing voorIk zing voor
De laatste keerDe laatste keer
Als ik daar ligAls ik daar lig
In vredeIn vrede
Zing deze danZing deze dan
Nog een keerNog een keer

En als de klok luidtEn als de klok luidt
Bouw dan een mooiBouw dan een mooi
Feestje voor mijFeestje voor mij
Zo eentjeZo eentje
Die doorgaatDie doorgaat
DoorgaatDoorgaat
Voor altijdVoor altijd

Mocht ik heengaanMocht ik heengaan
ErgensErgens
Treur dan nietTreur dan niet
Om mijOm mij
Maar proostMaar proost
Op het levenOp het leven
En treurEn treur
Niet om mijNiet om mij

'Treur Niet (Ode Aan Het Leven)''Treur Niet (Ode Aan Het Leven)'
Diggy Dex & JW RoyDiggy Dex & JW Roy

Vanaf 13.00 uur Erehaag vormen.
Vanaf 14.00 uur Familie gaat met Haron door de erehaag.
Vanaf 15.00 uur Ceremonie te volgen via livestream.

We beseffen ons dat er veel mensen zijn die Haron nog een laatste groet 
willen brengen. De ceremonie zal plaatsvinden op Haron’s laatste favorite 
woonplek, De Stadscamping in het Stadspark van Groningen.  
Campinglaan 6, 9727 KH Groningen. 
Wie wil, kan zich aansluiten bij de erehaag vanaf 13.00 uur. Het is belangrijk 
dat u zich aan de bekende richtlijnen houdt.   
Het zou fijn zijn als u een kaars of lichtje meebrengt.  
Vanaf 14.00 uur zullen wij als familie met Haron door de erehaag naar het 
restaurant van De Stadscamping lopen.  Vanaf 15.00 uur kunt u de familie live 
volgen via de link: www.onderonsuitvaart.nl/haron
De mensen in de erehaag blijven staan totdat de familie met Haron in het 
restaurant zijn aangekomen. Vervolgens worden de mensen die vooraan in  
de erehaag staan als eerste uitgenodigd langs de auto, de levenstafel en  
zijn caravan te lopen om daar een laatste groet te brengen en een lichtje  
te plaatsen.
Wij verzoeken u hierbij de loop richtingen in acht te nemen en afstand  
te houden. In dit uitzonderlijke geval zullen wij dit zien als persoonlijke  
condoleance.

Er is een online pagina voor Haron aangemaakt. 
Op www.onderonsuitvaart.nl/haron vindt u:
•  Een button voor het online bekijken van de LIVESTERAM  

De link blijft open tot 1 november 2020, dus terug kijken kan ook.  

•  Een button naar het online CONDOLEANCE  
Hier kunt u een laatste groet achterlaten.

•   Een button voor het uploaden van BEELDMATERIAAL  
Er is een enorme schat aan foto’s, filmpjes, ervaringen, anekdotes, bijzondere, 
bizarre, dankbare, kleine en dierbare herinneringen.  
Wij waarderen het zeer als je daarvan iets met ons wilt delen.  Als dierbare 
herinnering willen we een compilatie uit het beeldmateriaal samenstellen  
voor een gedenkwaardige film.

•  Een button voor het doen van een DONATIE  
Haron wilde liever geen bloemen. “Plant voor mij maar een boom, daar zijn 
er veel te weinig van”.  Om aan zijn wens te voldoen gaan we een boom 
voor Haron planten.  Als u daaraan wilt bijdragen kan dat door een donatie 
te doen via deze button of door een gesloten envelop in de daarvoor 
geplaatste vaas op de levenstafel te doen.


