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Wi I in uw gebed gedenken 

Marinus Franciscus Haverkotte 
echtgenoot van 

Anna Josephina Theresla Lanslnk 

Hij werd geboren te Losser op 16 november 1929 
en is plotseling in de vrede van Christus ont
slapen op 27 maart 1984 te Deurningen. Hij werd 

begraven op het parochiële kerkhof te 
Deurningen op 30 maart 1984. 

Zijn liefde en bezorgdheid voor zijn echtgenote 
en kinderen maakten deze sti I Ie man over zijn 
gezondheid heel zwijgzaam: hij voelde hoezeer 
zijn krachten afnamen, maar bleef hopen op 
herstel, al zou het maar een langzaam herstel 
zijn . Op het laatst kon hij nauwelijks meer, maar 
hij hield zich moedig staande en wilde niet dat 
de anderen zich zorgen maakten en trachtte hen 
altijd te bemoedigen. Midden in het leven heeft 
de dood hem overvallen . In ons verdriet willen 
wij hem toch ook dankbaar blijven voor zijn 
voorbeeld van geloof, voor al het goede dat wij 
van hem mochten ontvangen . Wij denken aan 
zijn liefde voor de natuur: als het werk In de 
fabriek gedaan was , zocht en vond hij verpozing 
In Gods schepping bij dieren en planten. 

Ann ie, tot het laatst toe heb je alles gedaan 
wat je maar kon doen om mij mijn gezondheid 
terug te geven. Het heeft mij niet meer mogen 
baten. 

Kinderen, wat moeder en ik voor jullie hebben 
opgebouwd: bewaart dat en weest voor moeder 
en elkaar altijd een steun. Te vroeg moest ik 
jullie achterlaten . Eens zullen wij voor altijd 
samenzijn met de Heer. Troost elkander dan met 
deze woorden . (1 Tess. 4, 17-18). 

Maria, Troosteres van de bedroefden, 
zo dikwijls hebben wij tot U onze 
toevlucht genomen. Versmaad onze 
gebeden niet in onze nood. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw 
deelneming na het overlijden van mijn man en 
onze vader danken wij u hartelijk. 

A . 1. Th . Haverkotte-Lansink 
en kinderen 


