
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



Î In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Franciscus 
Koekoek 

sinds 1989 weduwnaar van 

MARIA HENDRIKA EGBERINK 

Hij werd geboren op 1 april 1911 in De Lutte. Op 
19 mei 1996 werd hij onverwacht uit ons midden 
weggenomen. Hij sliep rustig in, in zijn eigen ver
trouwde omgeving. Op 23 mei 1996 hebben wij 
hem te ruste gelegd bij moeder op het r.k. kerk
hof te De Lutte. 

Zijn heengaan laat een grote leegte achter in zijn 
omgeving. 
Hij werd door ons allemaal zeer gewaardeerd 
om zijn zachte aard en positieve instelling. 
Warme belangstelling toonde hij voor zijn kin
deren en kleinkinderen, die dan ook graag bij 
hem op bezoek kwamen. Dat waardeerde hij 
heel erg, altijd had hij iets lekkers in huis. 
Met veel humor vertelde hij dan mooie verha
len over vroeger. 
Hij was tevreden met de kleine dingen in het le
ven, ondanks dat zijn gezondheid de laatste ja
ren achteruit ging. 
Hij keek graag TV en maakte nog dagelijks zijn 
rondje over het erf. 

Zijn hele leven heeft hij hard gewerkt op zijn 
boerderij, die zeer veel voor hem betekende. Zijn 
werk was zijn hobby. 
Ruim vijftig jaar heeft hij daar samen met moe
der van kunnen genieten. Tot het laatst bleef hij 
betrokken bij de boerderij, ook nadat zijn oudste 
zoon Jan het werk van hem had overgenomen. 
Jan was ook degene die altijd voor hem 
klaarstond en bij wie wij hem in goede handen 
wisten. 
Vader klaagde nooit. Velen hebben genoten en 
ervaren dat het goed was om bij hem te zijn. Va
der was op zijn geloof zeer gesteld. Hij vond er 
kracht in en rust bij, voor alles wat hij meemaakte 
in zijn leven. 
Lieve vader en opa, bedankt voor de liefde en 
alle goede dingen die U ons gaf. Wij zul len U 
missen. 
Moge de H. Geest ons sterken waardoor het een 
troost voor ons is te weten dat vader nu bij moe
der is. 

Voor uw belangstelling en medeleven en de 
laatste eer aan hem bewezen zijn wij U zeer 
dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 

De Lutte, mei 1996 
Grote Lutterveldweg 3 


