


T er dankbare herinnering aan 

Sjieuwke Gorter 
weduwe van 

Gerardus Habes 

Zij werd geboren te Leeuwarden op 1 januari 
1904. Zij overleed tijdig voorzien van het sacra
ment der zieken, op 16 februari 1995 in het ver
pleegtehuis "Her Meulenbelr" . Na de gezongen 
uitvaart in de Sr. Christoffelkerk is haar lichaam 
gecremeerd. 

Moeder heeft de mooie leeftijd van 91 jaar 
mogen bereiken. Zij was een hele sterke persoon
lijkheid. Die kracht had zij nodig, want haar 
levenspad is niet over rozen gegaan. De eerste 
tegenslag was her verlies van haar jongste dochter 
Elly; zij werd maar vijf jaar oud .... 

Daarna kwam de geboorte van Ju ul, een mongo
loïde jongen. Voor haar de grootste zorg, die zij 
tot haar tachtigste jaar heeft volbracht. Moeder 
was een hardwerkende vrouw; zij kon uitstekend 
met de naaimachine overweg. In de oorlog wer
den de kostuums van vader binnenste buiten 
gekeerd en had vader weer een nieuw kostuum 
aan. Tot op hoge leeftijd stond zij anderen met 

raad en daad bij. Moeder was een echt gezellig
heidsmens; zij kon niet goed alleen zijn. En dar 
was wel eens moeilijk. Zij was een gelovige 
vrouw. Tot haar 80sre jaar ging zij trouw naar de 
kerk. Op de Zonnebloem-middagen was zij 
altijd van de partij . Daar kon ze ook smakelijk 
over vertellen. Want haar mond stond nier gauw 
stil. Ruim 60 jaar heeft zij in de Biezenstraat 
gewoond. Tot zij drie jaar geleden verhuisde naar 
Hoog-Schuilenburg. Daar kreeg zij een hersen
bloeding. Drie maandan lang werd zij daar lief
devol verzorgd, tot zij verhuisde naar "Het 
Meulenbelr" . Daar is nu aan haar leven hier een 
einde gekomen. 

W ij blijven dankbaar voor alles wat zij voor ons 
gedaan en betekend heeft en wij vertrouwen erop 
dat zij nu voor altijd gelukkig is bij God. ' 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij 
u allen heel hartelijk. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

Almelo, 21 februari 1995 


