
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA ANTON IA HAVERKORT 

weduwe van 
Johannes Josephus Hagemeier 

Geboren op 8 september 1896 te 
Ambt Hardenberg. Overleden op 
4 juni 1992 in 't Kleijne Vaert te 
Enschede, na gesterkt door de 

Sacramenten der zieken. De Uitvaart
mis was in de St.Jozefkerk 9 juni en 
de crematieplechtigheid te Usselo. 

TANTE MARIE, zo werd ze door velen 
genoemd. Maar eigenlijk was ze voor 
meerderen als 'n tweede-moeder. 
Als kind kon je altijd bij haar terecht 
En als het nodig was, zorgde ze ook 
voor tijdelijke opvang. Ook heeft ze 
samen met haar man Johan, aan veel 
kostgangers een thuis gegeven, waar 
ze ook vandaan kwamen. Ze had een 
ruim hart voor mensen in nood. 
Als 'de sterke vrouw uit de bijbel' was 
ze ook heel resoluut en degelijk. 
Ze hield van orde en van alles op zijn 
tijd. Was er feest of toneel, of een 
samenkomst van 't kath.vrouwengilde 

of later van de Bejaardensoos, dan 
was ze er, altijd in de beste stemming. 
Maar moest er gezorgd worden zoals 
voor haar man, dan deed ze dat ook 
met veel toewijding. 
Ze heeft altijd in de Fab13rstraat ge
woond en is lang Jozefparochiane 
geweest. Ze was diep-gelovig en had 
een sterke heiligendevotie. 
Een geliefd gebed tot Maria was : 
"Onder Uw bescherming ... ... " 
Ouder geworden, was ze blij met de 
maandelijkse Communie thuis. 
De opname in het Ariënstehuis en 
daarna in 't Kleijne Vaert viel haar 
moeil ijk. Later was ze dankbaar voor 
de liefdevolle verzorging. 
Zo is ze gestorven op de gezegende 
leeftijd van 95 jaar. Moge God haar nu 
een blijvend en gelukkig thuis bieden, 
bij haar man Johan. 

Onze Vader Wees Gegroet 

We danken U voor uw meeleven na 
het overlijden en de uitvaart van onze 
lieve zuster, schoonzuster en tante. 

De familie. 


