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Anna Maria Geertruida Haverkort. 
Hij werd geboren op 2 4 november 1911 
te Silvolde. Gesterkt door de Sacra
menten der Zieken is hij, na een moe
dig gedragen ziekte, gestorven te En
schede op 20 april 1988. Op 25 april 
d.a.v. hebben wiJ in een gezongen Uit
vaart in de Mariakerk biddend afscheid 
van hem genomen en zijn lichaam te 
ruste gelegd op de Westerbegraafplaats 
te Enschede. 

Het is moeilijk onder woorden te bren
gen wat vader voor ons heeft betekend. 
Hij was iemand die het leven vanzelf· 
sprekend aanvaardde zoals het kwam. 
Hij leefde helemaal voor zijn gezin en 
voor zijn werk. Zeer plichtsgetrouw en 
zonder ooit te verzuimen heeft hij zich 
als onderwijzer tot zijn pensioen volle
dig ingezet. Hij hield van de kinderen 
en de kinderen hielden van hem. 
Na zijn pensioen kwamen er jaren van 
rust, maar ook van steeds meer tegen· 
slag in zijn gezondheid. 

Maar ondanks alle pijn kwam er nooit 
één klacht over zijn lippen. Integen
deel: hij vond veel belangrijker hoe 
het ging met anderen, vooral met zijn 
kinderen en kleinkinderen. En bij alle 
verzwakking van zijn lichaam, bleef 
zijn geest helder en vol interesse tot 
het laatst toe. 
Daarbij ondervond hij de grootste steun 
in de nooit aflatende zorg van moeder, 
die dag en nacht voor hem klaarstond. 
Daardoor kon hij ook de laatste jaren 
thuis blijven en tenslotte, uitgeput maar 
vredig, thuis sterven. 
Nu is zijn leven voltooid, het leven van 
een man, klein van gestalte, maar groot 
door zijn eenvoud en tevredenheid. 
Hij was een lieve man, een fijne vader 
en een beste opa, en dat zullen wij 
nooit vergeten. 
Moge de Heer van leven hem nu eeuwi· 
ge vrede schenken. 

Voor uw belangstelling en meeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader en opa willen wij U langs deze 
weg hartelijk danken. 
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kinderen en kleinkinderen. 


