


Ter dankbare herinnering aan 

Albertus Haverkate 

echtgenoot van Ida Hermina Westenberg 

Hij werd geboren op 25 juli 1931 te Almelo. 
Na gesterkt te zijn door de ziekenzalving 
heeft hij op zijn verjaardag 25 juli 1993 te 
Borne de Heer zijn leven teruggegeven. 
De uitvaart vond plaats op 29 juli vanuit de 
St. Christoffelkerk te Almelo. 

De Heer heeft hem goede gaven geschon
ken die zijn leven kenmerkten . Met een sterk 
muzikaal gevoel heeft hij daar steeds zijn 
plezier in gevonden. Zijn grootste aandacht 
ging uit naar zijn gezin, waarvoor hij zich 
steeds is blijven inzetten. Hij wist met zijn 
gevoel voor humor de dingen te re lativeren 
en hij genoot ook naast al zijn werk van zijn 
kleinkinderen. 
Ook hij ondervond de kwetsbaarheid van het 
menselijke bestaan in ziektes en operaties, 
die hem niet bespaard zijn gebleven, hij 
groeide daar doorheen en wi lde niemand tot 
last zijn. 
In de laatste tijd werden zijn lichaamskrach
ten door een slopende ziekte ondermijnd. 

Toen hij in de laatste weken thuis in Borne 
besefte, dat dit het einde zou brengen, ge
raakte hij niet in paniek. Hij vroeg heel be
wust vanuit zijn geloof om de steun van de 
sacramenten der kerk. Op hem is van toe
passing wat de psalmist schreef: 

God is mijn Herder, 
mij zal niets ontbreken, 
grazige weiden heeft Hij mij bereid , 
mijn ziel verkwikt Hij aan koele beken, 
Hij heeft mij in het rechte spoor geleid. 

Hij wijst mijn pad, 
zijn Naam is mij een wapen; 
al trek ik door een dal van dood en pijn 
ik kan mij neerleggen om te slapen, 
zi jn sterke staf zal mijn vertroosting zijn. 

(Ps. 33) 

Voor uw medeleven bij de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man en onze 
dierbare vader en opa betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

I. Haverkate-Westenberg 
Kinderen en kleinkinderen 


