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Dankbare herinnering aan 

Euphemia Maria Havekes 

Zij werd geboren te Denekamp op 23 septem
ber 1909 en overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken in het Verpleegcentrum 
Twente-Oost te Losser op 26 maart 1997. 
We hadden haar voor het laatst bij ons op paas
zaterdag (29 april 1997) tijdens de viering van 
de H. Eucharistie en hebben haar daarna 
begraven op het kerkhof van de St. 
Nicolaasparochie te Denekamp. 

Van Femie Havekes mogen we zeggen dat haar 
leven nu voorgoed geborgen is in Gods onein
dige liefde. Haar leven was een en al dienst
baarheid. Toen haar moeder juli 1952 overleed, 
moest zij om in haar levensonderhoud te kun
nen voorzien, kostgangers bij haar in huis 
nemen. 
Er begon een nieuwe periode toen zij samen 
met Truida Remerink, naast wie zij begraven 
wordt, achtereenvolgens dienstbaar was op de 
pastorieën in Driebergen en Werkhoven. 
Ook daar trad ze nooit op de voorgrond en was 
altijd bezig met haar zorg voor priesters en kerk. 
Meer dan 20 jaar heeft zij hier hard gewerkt, 

altijd tevreden en vriendelijk voor mensen. 
Toen pastoor W. Delteijk met emeritaat ging, 
verhuisde ook zij mee naar de Mgr. van de 
Weteringstraat, achter het Bisschopshuis in 
Utrecht. Na de dood van de pastoor en Truida, 
kwam ze in 1984 weer naar Denekamp en ging 
wonen in een bejaardenwoning aan De 
Volharding. Hier leefde ze nog meer dan vroe
ge~ een wat teruggetrokken leven, bang dat ze 
ané!eren tot last zou zijn. Ze kon dan ook moei
lijk accepteren dat anderen haar bijstonden in 
het verlichten van de lasten van de oude dag. 
Haar wereldje werd steeds kleiner en opname 
in het verpleeghuis werd nodig. Daar is ze in 
vrede en overgave aan God overleden. 
Nu mag zij delen in de verrijzenis van Christus 
willen wij God danken voor haar zorgend leven 
voor anderen en grote dienstbaarheid aan de 
Kerk. De dienstbaarheid van Maria is haar daar
bij altijd tot voorbeeld geweest. Ook zij zal God 
danken voor alle goede mensen, die haar zeker 
in haar laatste levensjaren nabij zijn geweest. 

Femie, zalig Pasen en rust in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende bijstand, wees 
onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
wij U hartelijk. Fam. Damhuis 

Fam. Goorhuis 
Fam. Olde Dubbelink 


