
In dierbare herinnering aan 

Elizabeth Maria Hagenbeek - ten Voorde 

weduwe van 

Adriaan Johannes Hagen beek 

Zij werd in Almelo geboren op 22 september 1904 en ze is op 
1 augustus 2000 in Hengelo gestoiven. Na een gezongen 
uitvaartviering in de Thaborkel11, hebben we haar ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aan de Deurningerstraat. 

Afscheid nemen van je moeder doet altijd pijn, maar naast de 
pijn voelen we vooral dankbaarheid dat ze zolang bij ons is 
geweest. Ook zijn we dankbaar dat ze tot op hoge leeftijd in 
goede gezondheid verkeerde en heeft kunnen genieten van 
de mooie en plezierige kanten van haar leven. Ze hield van 
gezelligheid, lachen en uitgaan. 
Toen vader in 1971 stiert, is moeder na enige tijd verhuisd 
naar de Hasseler-Es om dichter bij haar enige dochter en 
haar gezin te zijn. Ze was een lieve bezorgde moeder en een 
hele lieve oma, die altijd heel blij was als je bij haar kwam en 
dat ook liet merken. Je kon haar een groot plezier doen met 
een tocht per auto en ook samen met haar vriendin ging ze 
graag uit. • 
Drie jaar geleden is ze in het verzorgingshuis Hooghagen 
gaan wonen en sinds kort woonde ze in het verpleeghuis. 
Ze vond het moeilijk om te accepteren dat ze steeds slechter 
ter been was en dat haar lichaamskrachten afnamen, maar 

geestelijk bleef ze stel11. Tot het laatst leefde ze met ons mee en 
zag ze uit naar de geboorte van haar eerste achtel111einkind 
over enige maanden. 
Onze moeder en oma was een vrouw met eigen opvattingen, 
een beetje ijdel en soms wat veeleisend, maar ook een lieve 
vrouw en iemand die bijna altijd lachte. 
Ze was ook een zeer gelovige vrouw; de reis naar Lourdes, 
nog samen met vader, was één van de hoogtepunten in haar 
leven. Naast Maria stelde ze veel vertrouwen in Gerardus 
Majella. Zolang ze kon, heeft ze ieder jaar trouw deelgenomen 
aan de processie in Overdinkel, waaivoor ze gehuldigd is bij 
haar 40-ste deelname. 
Dankbaar voor het goede in haar leven en vol vertrouwen op 
God en dat ze weer bij vader zou zijn, heeft ze onlangs na een 
operatie, de ziekenzegen ontvangen en afscheid genomen 
van allen die haar lief waren. 

Zo is het goed. 

Lieve, zorgzame mama en oma, bedankt voor je liefde en je 
zorgen; voor alles wat je ons in handen hebt gegeven. 

We zullen je nooit vergeten. 

Voor uw medeleven en steun tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze moeder en oma danken wij u hartelijk. In 
het bijzonder danken we het personeel van de afdelingen 't 
Woolde en Tichelwerk van het Dr. P.C. Borsthuis voor de 
liefdevolle verzorging. 

Joke en Gerard Schuurman-Hagenbeek 
Freddy en Ligia 
Louise en Gerrit 
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