
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Wilhelmus Kosse 

sinds 27 januari 1987 weduwnaar van 
Antonia Jozejina Bruins 

en vader van Theo en Marieke. 

Op 10 december 1928 werd Willem geboren 
te Slagharen en op 30 maart 1990 is hij on
verwachl van ons heengegaan. 
Zijn lichaam hebben wij op 3 april aan de 
aarde toevertrouwd, in de stellige hoop en 
verwachting, dat de Heer, die ons in het 
diepst doorschouwt, voor hem licht en vrede 
mag zijn. 

Grote verslagenheid, onbegrip en diepe 
droefenis vervult ons bij dit plotseling over
lijden. Ruim drie jaar geleden werd zijn 
lieve echtgenote en moeder van zijn kinde
ren na een korte ziekte uit het leven weg
gerukt. Iedereen verheugde zich over het 
feit, dat vader opnieuw kennis had gekre
gen om zijn eenzaamheid op te heffen. En 
nu worden wij onbegrijpelijk genoeg gecon
fronteerd met zijn onverwachte dood. God 
is groter dan ons hart, zelfs als ons eigen 
geweten ons zou aanklagen. Met deze woor
den van de apostel Johannes mogen wij 

erop vertrouwen, dat vader in Gods hand 
is. Bij de doop immers klonk het vertrouw
vol woord: deze namen, Johannes Wilhel
mus, staan voorgoed geschreven in het 
boek des levens en in Gods hand. En God is 
trouw en blijft Zijn woord gestand doen. In 
dit vertrouwvol geloof, hoe moeilijk soms 
ook, willen wij onze overledene in Gods 
handen leggen en erop vertrouwen, dat 
God vader die innerlijke rust en vrede zal 
schenken, die hij hier niet kon vinden. 
En deze woorden willen wij onderstrepen 
met een oprecht gebed voor vader, voor de 
kinderen en voor allen, die hem dierbaar 
waren. 
God, wees voor hen een kracht en troost in 
hun nood. 
Lieve vader, broer, vriend en medeparo
chiaan, leef nu in het licht van de Verrezen 
Heer. 

Hiermede danken wij u allen voor uw mede
leven. 

Fam. Kosse 
Fam. Bruins 
Tiny en kinderen 


