
Een dankbare herinnering aan 

ALEIDA MARIA STEGGINK 
weduwe van 

GERHARDUS JOSEPH HAVERKORT 

Geboren te Enschede op 20 december 
1894. is zij aldaar. na het ontvangen 
van het Sacrament der zieken, op bijna 
89-jarige leeftijd in het Stadsmaten
ziekenhuis overleden, 7 dec. 1983. 

t 
Als een blijmoedige. toegewijde en 

zeer zorgvolle moeder en oma zal zij 
in onze herinnering blijven. 

Zij was een fijne vrouw, bescheiden 
en eenvoudig en kon terugzien op een 
welbesteed leven. waarin haar gezin 
centraal stond. 

Met veel inzet en opoffering gaf ze 
zich voor de toekomst en het geluk 
van haar kinderen en kleinkinderen. 
Daarvoor was niets haar teveel. 

Ook heeft ze heel veel mogen en 
kunnen betekenen voor haar man. die 
haar, nu 32 jaar geleden. veel te vroeg 
kwam te ontvallen. 

Ze was een vrouw met een diep ge
loof, die haar kracht haalde in een 
vurig gebedsleven. Kinderen en klein
kinderen, op wie ze stapelgek was, 

hebben haar met hun liefde veel goed 
gedaan. Vooral in het gezin van haar 
dochter Diny is ze altijd met bijzonde
re zorg en hartelijkheid omringd en 
verzorgd. Van de huise!ijkheid en sfeer 
daar. heeft ze tot haar sterven met 
grote dankbaarheid mogen genieten. 
Erg gevoelig was ze voor attenties en 
dankbaar stelde zij blijken van vriend
schap op prijs. Haar bezorgdheid voor 
anderen. haqr begaan-zijn met ieders 
lief en leed zullen wij als iets kost
baars van haar blijven bewaren. 

Enkele dagen maar heeft ze in het 
ziekenhuis doorgebracht. Een lang en 
pijnlijk ziekbed bleef haar bespaard 
en in volle overgave is zij rustig inge
slapen en van ons heengegaan. 
Wij vertrouwen haar toe aan de Heer 
en willen dankbaar zijn. Voor de vele 
jaren dat we haar in ons midden heb
ben gehad. Voor alles wat ze voor ons 
deed en betekend heeft. 

Beste kinderen en kleinkinderen. ik 
dank jullie voor alle liefde en harte
lijkheid. Blijft eensgezind met elkaar 
verbonden en gelooft in een weerzien 
dat God Zelf ons beloofd heeft. 

Voor uw medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

De familie 




