
Als leven hïden wordt, 
îs sterven een gewin. 

Dankbaar herinneren we ons 

Hermannus Antonius Koehorst 
echtgenoot van 
Hermina Christina Vollenbroek 

Op 19 augustus 1915 werd hij geboren te 
Oldenzaal. Na een kort maar hevig ziekbed is 
hij in het ziekenhuis overleden op 6 septem
ber 1995. 
Na de uitvaartplechtigheid in de Emmaus
parochie hebben we hem op 9 september te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Oldenzaal. 

Je lijden is ten einde, je leven afgerond. 'De 
tachtig jaar haal ik nog wel', zei je in mei, 
toen duidelijk werd, dat je ernstig ziek was. 
En die tachtig jaar heb je gehaald, vader. 
Dat jij op je verjaardag, in het bijzijn van al je 
dierbaren, de sacramenten van de zieken ont
ving, heb je erg gewaardeerd. 
Dat deed niet alleen jou, maar ook óns goed. 

We zullen je blijven herinneren als een stille, 
harde werker, eerst bij Gelderman, later bij 
Stork en als gepensioneerde werkte je bij je 
kinderen. 

Je was gek op de natuur. hield van vissen en 
was veel in de tuin te vinden. Kaarten deed je 
graag, bijna tot het einde toe. 
We kenden je ook als iemand die hoge eisen 
stelde aan zichzelf, maar ook aan anderen. 
Met veel wilskracht heb je je, samen met moe
der, door de moeilijke periodes van ie leven 
geworsteld. 
De zorg voor ons, de kleine attente gebaren 
op vele momenten in het leven, bliiven we, 
ieder voor zich, in onze herinnering bewaren. 
"Als het in je hart en in je hoofd maar goed is, 
dan is alles goed". heb je op je sterfbed ge
zegd. En dat zijn we met je eens, helemaal! 

Bedankt voor alles. 

Je vrouw, kinderen en kleinkinderen 

Voor uw steun en medeleven, met name tij
dens zijn ziekte, willen wij U graag hartelijk 
bedanken. 

Fam. Koehorst 


