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In Meddo geboren op 3 jan. 1909, overleed 
zij, voorzien van het sacrament der zieken, 
op 17 jan. 1987 in het Koningin Beatrixzle
kenhuis te Winterswijk . In een uitvaartdienst 
op 22 jan. hebben we God gedankt voor haar 
leven onder ons, waarna we haar vanuit de pa
rochiekerk van de Hl . Joh. de Doper te Meddo 
ten grave hebben gedragen naar het parochie
kerkhof aldaar 

Moeder is gestorven zoals ze heeft geleefd · 
Onopvallend en eenvoudig, moedig en vol 
overgave. Zij was een echte vrouw en moeder. 
die haar ideaal zag in Gods opdracht te leven 
en te werken voor God en haar gezin. Ruim 
50 jaar mocht ze in harmonie leven met haar 
man en de elf kinderen waren haar kroon. Te
vreden kon ze er op terugzien, dat ze alle
maal goed terecht waren gekomen. Graag 
ging ze naar hen toe en graag zochten zij haar 
op Ze genoot van het stille geluk dat ze vond 

in de grote kring van man, kinderen en klein
kinderen. Ruim 20 jaar geleden kwam het lij
den onverwacht in haar leven en al die tijd 
droeg zij het zonder ophef en angst. Vooral de 
laatste jaren, toen ze gekluisterd was aan de 
rolstoel ervoer ze dankbaar de niet aflatende 
en steeds nabije zorg van haar man. Haar diep 
geworteld geloof hield haar overeind. Het was 
een geloof zonder franje, maar daarom zo op
recht. Met de Bijbel mogen we van haar zeg
gen: "Zij was een sterke vrouw; zij omgordde 
haar lendenen met kracht Ze stak haar han
den uit de mouwen en ze at niet in ledigheid 
haar brood". 
Moge God haar belonen voor haar leven en 
werken en lijden. Bij Hem zal ze niet tekort 
komen. Moge Hij haar overvloedig teruggeven. 
wat zij ons aan liefde, warmte en aandacht 
heeft geschonken. 

t 
Voor uw bl ijken van medeleven tijdens de 
ziekte en bij het overlijden van mijn vrouw, 
onze moeder en oma, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

H. J . Havekes, 
kinderen en kleinkinderen. 




