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Dankbaar gedenken wij 

Jan Koekkoek 
echtgenoot van An Groener 

gehuwd geweest met Arn1a Eppink 

Geboren op I december 19 11 te Beekbergen 
Overleden op 23 april 2004 te Denekamp 

Op woensdag 28 april 2004 hebben we afscheid van 
hem genomen in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, 
waarna we hem te ru ste hebben gelegd op het R.K. 
kerkhof aldaar. 

Pa werd geboren in het Ge lderse Beekbergen, ver
hui sde va ndaar naar Rha, waar hij met zijn ouders en 
zijn acht broers en zussen een fijne kindertijd had. 
De rivier de IJssel met z' n vele overstromingen heeft 
vele indrukken bij hem achter gelaten. Als jongen van 
zestien jaar verhuisde hij met het gezin mee naar het 
Twentse Albergen. De koeien gingen per trein en de 
inboedel met paard en wagen. Dagen was hij onder
weg, af en toe een bericht sturend per postduif. In 1934 
tro k het gezin verder naar een boerderij op het landgoed 
Singraven in Denekamp. Hier leerde hij zijn eerste 
vrouw A1ma kern1en, samen kregen ze zes kinderen. Het 
Singraven heeft in zijn levensjaren een aparte plek in 
zijn hart gekregen. Hij runde hier met veel liefde voor 
het werk zijn boerderij. Het was de thui shaven voor zijn 
broers en zussen en later voor zijn kinderen. Na 31 

gelukkige huwelijksjaren was de tijd na haar ziekte en 
overlijden eenzaam en doelloos voor hem. Het huwelijk 
met zijn tweede vrouw An gaf opnieuw inhoud aan zij n 
leven. De ve le kinderen, kl ein- en nu ook weer ac hter
kleinkinderen brachten vee l drukte en gezelligheid met 
zich mee. Pa had een brede belangstelling en heeft zich 
tijdens zijn leven verdienstelijk gemaakt voor meerdere 
maatschappelijke en kerke lijke functi es, maar noo it 
meer dan hij aankon, omdat hij van het principe 
uitging, dat watje doet, datj e dat goed moet doen. Zijn 
zachte karakter maakte hem bemind en bi1U1en zijn 
functi es werd hij gerespecteerd om zijn strijdbaar, 
altijd democrati sch, maar bovenal rechtvaarig denken 
en hande len. Als koorzanger was hij altijd present 
bij het herenkoor, waarvoor hij na vij ftig trouwe jaren 
de pauselijk onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice 
ontvi ng. Voor het gezin betekenden deze koorj aren een 
kerst met pa op het koor of in de stal. Tot en met z ' n 
tweeënnegentigste jaar genoot hij een goede gezond
heid. Toen deze minder werd begon hij de moed op te 
geven. Nooit klagend over zijn afl atende vitali teit is hij 
thuis temidden van zijn familie rustig ingeslapen. Wij 
zijn trots zo' n goede vader gehad te hebben en zijn 
tante An dankbaar voor de tweeëntwintig mooie j aren, 
di e zij pa gegeven heeft. 

Voor uw belangste ll ing en mede leven betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

An Koekkoek-Groener 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen fam. Koekkoek 
Kinderen, kl ein- en achterkleinkinderen fam. Eppink 


