


Sterven in vrede dat is: 
met een gerust hart je ogen kunnen sluiten 

Zo is van ons heengegaan 

Fredrikus Johannes Kok 

sinds 14 mei 1970 weduwnaar van 

Johanna Maria Antonia Hooge Kavik 

H ij werd geboren in Lemselo, gemeente 
Weerselo, op 30 december 1902. Voorzien van 
het Sacrament van de Zieken overleed hij in het 
ziekenhuis te Oldenzaal op 4 juni 1997. We 
hebben afscheid van hem genomen tijdens de 
Uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal en in het 
crematorium te Usselo op 7 juni. 

We denken met dankbaarheid aan deze vader en 
opa, deze buurman en medeparochiaan, vol le
venslust en met een sterke gezondheid. 
Sinds zijn huwelijk in 1928 woonde hij in een 
nieuwgebouwd huis op het erf van de familie 
Hooge Kavik. Daar heeft hij zich samen met 
moeder vol zorg ingezet voor zijn gezin van 4 
kinderen. 

Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt, in de 
textiel bij Gelderman tot zijn 65-stejaar, maar ook 
in zijn boerderijtje en in zijn tuin, als hobby, maar 
ook om zijn gezin iets extra's te kunnen aanbie
den. Als opa was hij betrokken bij zijn kleinkin
deren en achterkleinkinderen, maar vooral voelde 
hij zich thuis bij Henk en Lies en bij zijn 3 klein
dochters, die hij van nabij zag opgroeien. 
Hij was een eenvoudige man, die sober en zuinig 
door het leven ging, maar ook kon genieten vafl 
veel dingen, vooral op latere leeftijd. 
Het geloof, dat hij had meegekregen, bewaarde 
hij in eenvoud en tot steun voor zichzelf en voor 
anderen; hij was trouw aan zijn parochie en aan 
het vieren van de Mis in het weekend; hij voelde 
zich gelukkig, toen hij op hoge leeftijd toch nog 
af en toe naar de kerk kon gaan. 
Als we weggingen, gaf hij ons vaak een groet mee 
"Saluut". 
Nu brengen we hem een eresaluut in waardering 
voor wat hij voor ons heeft betekend, in vertrou
wen dat God hem zal begroeten in zijn "Hemels 
Jerusalem". 

Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw medele
ven tijdens zijn kortstondige ziekte en na zijn 
overlijden. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


