
Een dankbare herinnering aan 

JO HAGESTEIN • JURGENS 

die op 22 februari 1921 
te Rotterdam geboren werd. 

Ze was 15 jaar gehuwd met Cor Hagestein. 

Op 17 au~ustus 1992 stierf zij;,, vrij plotseling, 
na voorzien te zijn van het ~acrament der 
Zieken, in het Medisch Spectrum Twente te 

Enscheäe. 

We hebben haar op 20 augustus, na een 
Eucharistieviering, In de Maria Geboortekerk 

te Losser, naar het crematorium te 
Usselo begeleid. 

Nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen 
van Jo, ziln we bedroefd. Want ze was zo blij 
om weer thuis te zijn, na een langdurig verblijf 
in het Roessingh te Enschede. Ze genoot van 
de gezelligheia en de verzorging die vooral 
haar zus naar gaf. 
Maar een paar dagen later werd er plotseling 
een streep gehaafd door dit samenzijn. Een 
groot hartinfarct werd haar noodlottig. 

We houden haar echter in onze herinnering 
zoals zij leefde bij haar zuster en schoonzus
ter. 
Vanuit Rotterdam In Twente terecht geko
men, leefde ze samen met haar man, die ze 
echter al vroeg moest missen. 
Tot OP- hoge leeftijd woonden haar ouders bij 
haar. En tenslotte was het haar zus, die haar 
tot het einde verzorgde en waaraan ze zeer 
gehecht was. Jarenrang heeft ze namelijk te 
!Jjden gehad van een slechte heup, maar het 
ergste was haar rechter been, waardoor ze 
moeilijk lopen kon. 
Ze wist er echter mee te leven en ze genoot 
van kleine attenties, van puzzelen en van 
borduren. 
Plotseling is er een einde gekomen aan het 
leven van onze dierbare zus en schoonzus. 
Maar we moeten zeggen: 
De mens wikt en God beschikt. 
Jo, we zullen je missen. 
We bidden God dat Hij je mag opnemen In 
Zijn eeuwige Liefde en Vrede. 

Voor uw blijken van medeleven, betoond na 
het overlijden van onze dierbare zuster en 
schoonzuster, betuigen wij U onze hartelijke 
dank. 

M.F. de Leeuw van Weenen - Jurgens 
M. Jurgens - van der Kleljn 


