
Dankbaar gedenken we 

HENDRIKUS, ANTONIUS HAVERKATE 
echtgenoot van 

Ylona Köllö 

Hij werd geboren te Enschede op 
28 november 1914. Hij overleed op 
29 december 1983. na het ontvangen 

van het sacrament der zieken te 
Enschede. De uitvaartdienst was in 
de St. Jacobuskerk op 2 januari '84. 
De crematieplechtigheid had plaats 

te Usselo 

Hij was hulpvaardig. Dat is het eerste 
wat opvalt. zijn leven overziend. 
Hij was hulpvaardig: in de groente- en 
fruitzaak waar hij jarenlang werkte als 
bedrijfsleider; net zo goed als door 't 
maken van speelgoed voor zijn klein
kinderen. - Enkele weken voor zijn 
laatste ziekenhuisopname hielp hij z'n 
broer nog bij het verhuizen. 
Behalve een korte tijd. goed 10 jaar 
geleden, was hij eigenlijk nooit ziek. 
Volop kreeg hij dan ook de tijd om van 
het leven te genieten. toen hij ophield 
met werken. Het grootste plezier had 
hij in het rijden van sterritten. samen 

met zijn vrouw. Menige zondagmiddag 
was hij onderweg. - Ook .anderszins 
maakte hij zich verdienstelijk voor de 
autoclub. - Als er geen puzzletochten 
waren ging hij toch de weg op. naar 
Duitsland b.v .. zo maar om te genieten. 
Het viel hem dan ook moeilijk om zijn 
leven uit handen te geven: hij bleef 
bezorgd voor zijn vrouw, zijn kinderen 
en kleinkinderen: en hij wilde nog zo 
veel doen. Pas. toen de afloop van zijn 
ziekte onvermijdelijk was en toen hij 
was gesterkt door de H Ziekenzalving 
op 2e Kerstdag kon hij zich overgeven. 

Wij mogen krachtens ons geloof er m· 
zeker van zijn dat zijn levensreis is 
geëindigd bij God. waar hij nu in a 
vreugde samen is met de verrezen 
Heer en met Gods lieve heiligen. 
Daar bidt hij voor ons en wacht hij oi;, 
ons. - Wij blijven hém in onze gebe
den gedenken. 

Mede namens mijn kinderen en klein
kinderen dank ik U allen hartelijk voor 
Uw meeleven tijdens zijn ziekte en Uw 
deelneming na zijn overlijden. 

Mevr. Y. Haverkate-Köl lö 
Cefebesstraat 16, Enschede 


