
Voor Uw bli1k" v•n deelneming betoond bij het 

overlijden v•n onze lieve moeder, groot- en over

grootmoeder 

MARIA KI EVIK 

aggen wij U oprecht dank. 

Hengelo (0), februari "" 
Sloehweg 236 

Kinderen , klein- en 

ach te rkle in kinderen 

t 
W ij bidden U, God , dat G11 de plaats van ver· 

kwikking, licht en vrede, wilt schenken aan 

MARIA KI EVI K 
weduwe v•n 

HENDRIKUS ENGELBERTUS HAVERKATE 

Geboren te Borne op 26 1•nuori 1885 is zij, na het 
ontvangen van de S•cramenten der 1ieken . te 
Hen9elo (0 ) overleden op 24 februari 1969. Haar 
lichaam hebben wij op 27 fe bruori Ie ruste gelegd 
op het r. k. kerkhof te Hen9elo, waar het afwacht 

de dag der Opstand in9 in heerlijkheid. 

Zij was een diepgelovige, Qodvruchti<i)e vrouw, een 
1or91ame moeder . Zorg en be1orgdheid tekende:l 
haar leven , waarin hactr d1 moeilijkheden en de 
offers nie t bespadrd zijn 9ebleven. Maar gesterkt 
door een groot geloof en 9esteund door een diep 
vertrouwen op Gods voorii1ni9h1id, heeft t ij de 
kracht gevonden ,..m dit leven te kunnen aanvaar
den uit Gods hand. 
Naar goed vermogen heeft tlJ de levensopdracht 
vervuld die God haar heeft op9edragen. En met 
een groot gedu ld heelt uj op het eind van haar 
leven hitclr 2iek-1ijn gedr•9•n. 
Nu is zij van ons heen9e9un, God heeft haar 
geroepen om het loon voor h•ctr leven te ontvan-
9en, mcH1r verbonden door de onverbreekbare ban
den der liefde blijft zij bij ons voortleven. 
Mijn dierbare kinderen, hebt dank voor de liefde 
volle zorg die gij mij altijd 919even hebt on mij 
een mooie oude dag buorgd hebt. Moge God 
jullie daarvoor lonen. 
Wij tullen elka cH niet v1r91ten in ons gebed en 
eens hopen wij elkaar weer te tien bij God in 
de hemel. 
Heer, geef Moeder de 11uwi9e rust en mogit het 
Licht dat Gij zijt haar verlichten . 


