


.,In het donker is God ons licht. .. " W. 

Blijf in Uw gebeden en gedachten een plaats 
geven aan 

GERHARD JOHAN KOKKELER 
echtgenoot van 

Wilhelmina Christina Hüttenhuis op Bevers 

Hij werd geboren op 22 september 1927 te Losser. Hij 
overleed te Enschede met het gebed en de Zalving 
van de Kerk op 21 juli 1982. Na de gezongen Eucha
ristieviering in de St. Nicolaa!lkerk is zijn lichaam Ie 
rus:·e gelegd op het parochiekerkhof te Denekamp 

op 26 juli 1982. 

"Niemand leeft voor zichzelf alléén; niemand sterft 
voor zichzelf alléén. We leven en sterven voor God 
onze Heer" . (Rom. 14.) 

Het mysterie van de dood pijnigt ons hart telkens op
nieuw en steeds vragen we naar het waarom. We we
ten dat op dit waarom geen ander antwoord bestaat 
als dat wat God ons gaf in Zijn eigen Zoon Jezus. 
Aan Hem kunnen we ons dan vasthouden, want Hij 
ging voor ons in de dood om te verrijzen , o:n nieuw 
leven te brengen over de dood heen en wel in Zijn 
belofte: lk ga heen naar mijn Vader, opdat ook gij 
zult zijn waar ik ben. 
Nu vader, de grote steun en het vaste pu:it in ons 
gezin, zo plotseling is weggevallen, prob:Hen wij. met 
verdriet en soms opstandigheid, onze gedachten te 
ordenen bij de vraag: hoe moet het nu verder zon
der hem? Dan voelen we aanstonds dat we volgens 
zijn geest samen moeten verder leven in zorg en lief
de voor elkaar, Hij zou het niet anders willen. Trou
wens, ons geloof zegt ons dat God, als een goede 
Vader, zeker nu het moeilijk is, ons bij de hand zal 
nemen en dat Hij 't ook begrijpen kan als wij eens 
twijfelen . ,,. 

Steeds wist hij te leven voor anderen en daarmee heeft 
hij ;ezl:S, in wie hij zo sterk geloofde, n3geleefd. Hij 
zocht niet :.:ichzelf, maar de ander. Cp de allereer
ste plaats stond hij voor zijn gezin; hij zette zich vol
ledig in voor zijn vrouw en kinderen. Ook zijn fami
lieleden en vrie1den lagen hem na aan het hart. Nooit 
deed men een vergeefs beroep op zijn rijkdom aan 
ideëen, op zijn verbondenheid als men hulp nodig 
had. Jaren lang stelde hij zich ook dienstbaar op bij 
de ABTB, waar hij gewa:ndeerd werd als een goed 
werknemer, vol inzet en oprechtheid, die altijd klaar 
s~o,d ook als het week-end was. Het moment van de 
liefde komt altijd ongeregeld, als men egoïst is; voor 
Geert gold d3t niet, want hij, de man met zijn gou
den h3nden en zijn gouden hart, paarde dienende ar
beidzaamheid aan pretentieloze hulpvaardigheid en 
dat alles steunde b:j heTl op een geloof zonder franjes 
en zo is ook zijn op:;tanding zo geloofwaardig, want 
God openbaarde zich in zijn leven. Zij:! gelijkmoedig
heid, inzet, werklust en zijn sereen van dienst zijn 
waren sfeerbepalend, daar waar Geert kwam en werkte 
zi1n omqa n9 met de mensen betekende vreugde en 
vriendschap, hartverwarmend" 
En nu moest hij ook weer klaarstaan toen de Heer hem 
riep om te zeggen: .,Kom goede en trouwe dienst
knecht, ko:n maar binnen in mijn vreugde". 

(Mat. 25,21 ). 
Lieve vrouw en kinderen, familieleden en vrienden, ik 
darik i 11llie voor alles wat ik van jullie mocht ontvan
gen. Tot weer:.:iens bij de Heer. 

Voor Uw medele -.,en bij het overlijden van mijn lieve 

ma, en onze fijne vader, zeggen wij U hartelijk dank. 

FAMILIE KOKKE LER. 


