
Dankbare herinnering aan 

Margaretha Gerharda Maria 
Kellerhuis 

weduwe var. JOHANNES HENDRIKUS KOOP 

Geboren te Losser 22 jan. 1889. Na voorzien te 
zi1n vai het Sacrament van de Zieken overleden 
te Amsterdam 22 aug. 1975. Haar lichaam werd 
27 aug. d.a.v. ter ruste gelegd op het r.k. kerk· 
hof te Losser. 

All God ons thuisbrengt uit onze balling 
schap . dat zal een droom zijn. (ps. 126) 

Twee simpele data omvatten haar leven 1n zl1n 
lengte en breedte. Wie durft te wagen het ook 
in zijn diepte te peilen ? 
Gelukkig is di~ totaal voorbehouden aan God 
Z11n maatstaf is zo heel afwijkend van de onze. 
Met de Heer was ZiJ innig vertrouwd. Met recht 
geldt voor haar het refrein: "Ja. wat de hemel is 
voor de aarde. dat is Zijn liefde voor hen die ge· 
loven··. 
Het was voor haar een groot offer niet naar Ziin 
Huis te kunnen gaan. Wel ontving zij Hem b11 
herhaling b11 zich thuis. 
Zij leek haast afwezig, vooral de laatste jaren, 
toen zij en Mhr. Janus, wiens zeer toegewijde 
huishoudster zij is geweest, hun huis niet meer 
verlieten. Ondanks dat was zij vol belangstelhng 
voor alles wat de familie en de geboortestreek 
betreft. 
Oprechte hoogachting verdient zij als voorbeeld 
en toonbeeld door meer dan de helft van haar 
leven zonder klagen haar long-handicap te heb· 
ben gedragen. 
Wij z11n de dankbare getuigen geweest van haar 
eenvoud, bezorgdheid, hartelijk meeleven en echte 
god1d1en1tz1n. 

Niemand leeft voor zich zelf. 
niemand sterft voor zich zelf. 
Wij leven en ster.en voor God. onze Heer. 
aan Hem behoren w11 toe 

Beste Tante Margriet. leef gelukkig bij God en 
wees ons allen b11 Hem etn voorspreekster. 

Voor uw bli1k van medeleven bij het heengaan 
van onze dierbare overledene zijn wij U zeer 
dankbaar. 

De Familie en 
de Heer J. Janus. 


