
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA CAROLINA JOHANNA 
OUDE ELFERli\K 
echrqenote van 

HERMANLS GERARDUS KOKKELER. 

Zij werd qeboren te Denekamp 2 april 19H 
en is overleden in de vrede van Chrisrus 
re Enschede 7 april 1975. Vanuit de St 
Nicolaa~kerk hebben we haar te rusten 
gelegd op het r k. kerkhof te Denekamp 
10 april 1975. 

Zij was de .\terke vrouw· waarover de H. 
Schrift spreekt. Als echtgenote en moeder 
was zij vol bezorgdheid en toewijdrng. sterk 
van geest. groot van geloof en opvallend 
in goedheid . Met volhardende ijver heeft 
ze altijd haar werk gedaan, voor iedereen 
stond ze klaar en met hart en ziel gaf ze 
haar beste kra(hten aan haar gezin. 
Een verradeliJke ziekte is haar leven binnen
geslopen Met moed heeft ze haar ziekte 
verwerkt 1ondt'r te klagen. Gehecht als ze 
was aan haar man en kinderen. haar ou
ders en familie. en hoe onmisbaar ook. 
wist ze wat er zou gaan gebeuren. Haar 
leven was getekend door eenvoud en har
telijkheid, door zorg en liefde en 10 is ze 
gebleven roe de laatste ogenblikken van 
haar leven. Ze was zo dankbaar dat ze. 
naast alle zorgen van het leven. ook geluk 
en blijdschap heeft gekend; en zoais ze _, __ _ 

heeft geleefd zo is 1e ook gestorven. sterk 
in geloof en bezorgd voor haar dierbaren. 
Ze heefr haar ~trljd gestreden en God de 
Heer van leven en dood heeft haar tot 
zich geroepen. Moge 1e beloond worden 
omwille van haar geloof en haar liefde. nu 
ze verlost is uir haar lijden. al 1s haar heen
gaan een pijnlijk offer naast de mooie her
innering. 
Mijn lieve man. jarenlang hebben we in 
liefde voor elkaar mogen zorgen en leven. 
In onze kinderen Ans. Ria eri André. die 
onze blijdschap en ons geluk waren. blij 
ven we met elkaar verbonden. Ons afscheid 
was zwaar. moge God je kracht en troost 
schenken. 
Mijn geliefde ouders en huisgenoten. fa. 
milie en vrienden. mijn dankbaarheid aan 
u blijft door de dood heen . Wilt blijven 
denken aan mij in gebed en herinnering 
en helpt mijn dierbaar gezin. 

Heer geef haar de eeuwige rust. 

Voor. uw deelneming. ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde echrgenote, moeder, dochter, zus
ter en schoonzuster, betuigen wij u onze 
hartelijke dank. 

Familie Kokkeler-Oude Elferink 

Denekamp, april 1975 
Stroothuizerweg 21 


