


In dankbare herinnering aan 

HERMINA JOHANNA ANTONIA 
KOCKMANN 

sedert 1975 weduwe van H.O. Haverkotte 

Zij werd geboren te Losser op 17 juni 1905. 
Zij overleed op 25 oktober 1996 in het ziekenhuis 

Twenteborg te Almelo. 

Het sterven van moeder betekent voor ons, haar 
kinderen en allen die haar hebben gekend, afscheid 
nemen van een gezellige, hartelijke, gastvrije en 
diepgelovige vrouw. 
Zij was ook een uitermate sterke vrouw die de 
uitdrukking "bij de pakken neerzitten" niet 
kende, maar haar intense verdriet om het verlies 
van haar man en haar schoonzoon Theo nooit kon 
verwerken. 
Moeder was best gelukkig in haar huisje, maar zij 
was niet graag alleen en steeds weer oprecht blij 
als mensen in haar nabijheid waren. Zij verheugde 
zich op ons bezoek en het bezoek van familie, 
buren en kennissen. 
Toen zij minder mobiel werd, vond zij met haar 
zusters zelfs de oplossing om, onder het genot van 
een kopje koffie, telefonisch bij elkaar op bezoek 
te gaan. 

Met hulp van Annie heeft zij haar wens om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen kunnen 
realiseren. Wij geloven echter dat haar aller
grootste wens eerst nu in vervulling is gegaan. 
Vanuit haar rotsvaste vertrouwen in God en 
diepe overtuiging in de voorspraak van 'haar 
moeder Maria' putte zij kracht en overwon zij 
tegenslagen. Haar bezoeken aan Lourdes waren 
hoogtepunten in haar leven. 
Eindeloos gleden de kralen van de rozenkrans door 
haar frêle vingers .. ..... .. . 
voor een goede harmonie ...... ... . 
voor haar kinderen ... .. .... . 
voor haar klein- en achterkleinkinderen ... ... .... dat 
zij in 'eer en deugd mogen opgroeien' ......... . 
Wees gegroet Maria .. ... ... . . 
Onze Vader .. .. .. .. .. Hij heeft haar geroepen op 
de manier zo zij het altijd graag wilde; harmo
nieus, zonder pijn. Die voelen wij nu, bij de 
grote leegte die zij achterlaat. 
Moeder, voor je achterkleinkinderen was jij de 
'Superoma', in onze herinnering zal jij voort
leven als onze 'Supermoeder'. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het 
afscheid van onze moeder, oma en superoma 
zeggen wij u hartelijk dank. 


