
Dierbare herinnering aan 

Geertruida Geziena Haverkotte 
weduwe van 

Hendrikus Theodorus van Alst 

Zij werd geboren op 5 februari 1921 te 
Losser en overleed na een kortstondig ziek· 
bed op 17 maart 1999 in het Verpleeg· 
centrum Twente-Oost te Losser. 

Met een gevoel van dankbaarheid kijken w11 
terug op het leven van onze moeder en 
oma. Truus 1s opgegroeid op de boerder11 
in een groot gezin van tien kinderen. Het 
leven aldaar was m die tijd niet gemakke· 
lijk. Veel vertelde ze no01t over vroeger. het 
was voor haar een gesloten boek. 
Tijdens het werken b11 Gelderman kwam ze 
pa t egen. Op 24 april 1948 trouwde ziJ 
met Henk van Alst , waarmee zi1 5D jaar 
lief en leed deelde Ze kregen vier kinde· 
ren. Ondanks haar ziekte, die grote invloed 
op haar had en die haar mogelijkheden be· 
perkte, heeft ziJ met grote steun van pa 
de kinderen opgevoed 

Ma had een bijzonder teder en zachtaardig 
karakter en was altijd sterk op haar gezin 
geörienteerd. De zondag vond ze de mooi· 
ste dag van de week, wanneer de kinderen 
en kleinkinderen kwamen Het verblijf m de 
Molenkamp was een gelukkige en rustige 
periode in haar leven Ze werd zelfstand1· 
ger en nam actief deel aan diverse act1v1-
teiten. Vorig jaar hebben we samen nog hun 
50-jarig huwelijksfeest gevierd. Ze aan· 
vaardde het overlijden van pa, maar er was 
voor haar een grote leegte en gemis ent· 
staan, terwijl ze dit niet kon laten bli1ken. 
Ondanks dat ze het de laatste drie maan· 
den erg moeilijk had. was ze opgewekt, 
klaagde ze nooit en was ze dankbaar voor 
de verzorging die ze kreeg 
Nu ma weer bij pa is kunnen ze samen weer 
verder gaan. Wij zi1n dankbaar dat haar een 
verder lijden bespaard is gebleven, en dat 
zij nu rust in vrede. 

Voor uw belangstell ing en medeleven zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Fam. van Alst 


