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Agnes Haverkort-Sanders 

weduwe van Gerrit Haverkort 
geboren te Enschede op 23 oktober 1921, 

overleden op 17 juni 2010 te Enschede. 

Stil ben je van ons heen gegaan 
Je hebt altijd voor ons klaargestaan 

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
Zo was je hete teven 

Je was êen schat voor ons allen 
Je moeten missen zal ons zwaar vallen 

kwam uit een gezin van 6 broers en 2 zussen. Zij was de oudste. 
Al op jonge leeftijd hielp zij haar moeder mee om het gezin 
draaiende te houden. Zij was een tweede moeder voor haar broers 
en zussen. Tijdens het bevrijdingsfeest in 1945 leerde zij Gerrit 
kennen. Op 11 september 1950 trouwden ze en kregen zij samen 
4 kinderen. Wij herinneren onze moeder en oma als een zeer 
zorgzame, hardwerkende en liefhebbende vrouw. Zij stond altijd 
voor ons klaar, niets was haar te veel. Haar zorgzaamheid liep als 
een rode draad door haar leven. Zij dacht altijd eerst aan anderen 
en zette zich zelf op de laatste plaats. De zorg voor haar moeder 
heeft zij jaren lang op zich genomen. Zij was dol op haar honden 
die tijdens haar leven deel hebben uit gemaakt van haar gezin. 
Tot op hoge leeftijd heeft zij hier van mogen genieten. Zij vond het 
gezellig om naar de stad te gaan. 60 jaar lang heeft zij genoten van 
haar wekelijkse bezoekjes op vrijdagmorgen bij de kapper. 
Zij was gek op handwerken, breien, borduren en haken. Het aller 
leukste vond zij het maken van kleertjes voor de kleinkinderen. 

De geboorte van haar kleinkinderen waren hoogtepunten in haar leven. 
Onze moeder was een gezelligheidsmens. Zij had graag haar kinderen 
en kleinkinderen om haar heen. 
De deur stond voor iedereen open en hier werd door ons allen veelvuldig 
gebruik van gemaakt. 
Het gezellige 'zaterdagmiddag gebeuren' bij oma en opa zullen we nooit 
vergeten. Een droevig moment in haar leven was het ziekbed en 
overlijden van onze vader, bijna 7 jaar geleden. Zij had intens veel 
verdriet en bleef alleen met Hans achter. Gesteund door haar kinderen, 
kleinkinderen, geloof en gesprekken met de pastor heeft zij de kracht 
kunnen vinden om dit verlies te dragen. Wat zij nooit heeft kunnen 
verwerken is dat haar oudste zoon het contact met haar verbroken heeft. 
Zij heeft hier ontzettend veel verdriet om gehad en heeft tot het laatst toe 
op hem gewacht. In mei 2006 werd zij geconfronteerd met een 
kwaadaardige ziekte, waarvoor zij een operatie moest ondergaan. 
Langzamerhand ging zij lichamelijk achteruit, waardoor zij niet meer thuis 
kon wonen. Oktober 2006 hebben wij besloten om haar te verhuizen naar 
het verpleeghuis waar haar beide dochters werkzaam zijn. 
Kinderen en kleinkinderen kwamen dagelijks bij moeder en oma op 
bezoek. Haar geestelijke achteruitging begon sluipend een rol te spelen. 
Haar geheugen liet haar in de steek. Na ruim 3 jaar werd ze 
overgeplaatst naar een psychogeriatrische afdeling, de Weldam. 
Voor haar zelf en voor ons was het niet altijd even makkelijk. 
Maar ondanks alles waren er ook heel veel leuke momenten waar wij nog 
vaak aan terug zullen denken. Wij zijn blij dat zij ons altijd nog herkend 
heeft. Dankzij de goede verzorging, aandacht, liefde en humor van het 
verplegend personeel en niet te vergeten de medische ondersteuning 
van haar arts weten wij dat zij zich thuis voelde en gingen wij altijd met 
een gerust hart naar huis. Hoewel zij de laatste weken veel heeft moeten 
inleveren kwam haar overlijden toch nog onverwacht. Gelukkig hebben 
wij samen afscheid kunnen nemen. En zijn wij de laatste 2 dagen tot het 
einde van haar leven bij haar gebleven en is zij in de armen van haar 
kinderen rustig ingeslapen. Hoeveel pijn en verdriet het afscheid nemen 
ons ook doet, wij zijn blij dat zij haar rust gevonden heeft. 

Lieve mama en oma, wij willen je bedanken voor je lach en je traan, voor 
je humor, voor al je lieve zorgen, voor alle liefde die je ons hebt gegeven. 
Met die herinneringen zullen wij verder leven. 
Wij zullen je nooit vergeten . . . Wij houden van je. Je was voor ons de 
allerliefste moeder en oma, die wij ons maar konden wensen. 

Namens kinderen en kleinkinderen danken wij u voor uw medeleven en 
belangstelling. 


