
Als je ouder wordt 
en niet meer weet waar je bent. 

Als je mensen ziet 
maar ze niet echt meer herkend. 

Als je toch blijft strijden 
om bij ons te leven. 

Dan hopen wij dat nu 
de Eeuwige rust is gegeven. 

t 
In dankbare herinnering aan 

Christien Brandsen 

weduwe van 

Henk Haverkate 

Zij werd geboren op 19 december 1907 te De 
Lutte. Na gesterkt te zijn door de H. 
Sacramenten der Zieken overleed zij op 26 sep
tember 1997. Haar lichaam werd ten ruste 
gelegd op 30 september 1997 op het R.K. kerk
hof in De Lutte. 

We zullen mama In gedachten houden als een 
diepgelovig mens, goed voor haar kinderen en 
kleinkinderen. 
Veel tijd heeft ze besteed aan de zorg van haar 

zuster Dina. Jaren na diens overlijden werd 
deze zorg nog eens herhaald bij de slopende 
ziekte van haar man. 
Hierbij heeft ze zeer veel verdriet gehad, we 
hopen dat ze nu weer samen en gelukkig 
mogen zijn. 
De laatste maanden, toen haar krachten duide
lijk minder werden was dit voor mama zeer 
moeilijk te aanvaarden. Ze moest toezien hoe 
een ander haar tuin bewerkte, hier was ze erg 
verdrietig van. 
Haar wens, dat ze graag thuis wilde sterven en 
opgebaard wilde worden In de jurk van haar 40 
jarfg huwelijk, is vervuld. · 
Bedroefd omdat we haar nu verliezen, maar 
met dankbaarheid, denken we terug aan de 
mooie en gezellige dingen die we met mama en 
oma mochten meemaken. Graag vertelde ze 
verhalen over vroeger. Ze blijft bij ons als een 
blijvende steun en een dankbare herinnering. 

Beste kinderen en kleinkinderen, blijf in liefde 
met elkaar verenigd en bid voor mij dte jullie niet 
vergeet. 

Voor uw blijken van medeleven en de laatste 
eer aan haar bewezen, betuigen wij U onze 
oprechte en hartelijke dank. 

Truus en Frans 
Annie en Bennie 
en kleinkinderen. 


