
Dankbaar gedenken wiJ 

Maria Johanna (Marie) Koekoek 
weduwe van Jan Kristen 

• 7 )Unt 1907 
te De Lutte 

t 14 maart 1996 
te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van haar genomen op 19 
maart in de St. Plechelmusbasrliek en haar daarna 
begeleid naar haar laatste rustplaats bij 'vader'. 

Onze moeder en oma heeft in haar leven veel 
zorgen gekend. Het was vaak zwaar om de 'kar' 
van het grote gezin te trekken. Een sterke vrouw, 
die door alle dalen heen, toch 'de boel' bij elkaar 
wist te houden. EerliJk en oprecht en alles wat 
voor handen was willen delen. Ondanks alles 
straalde ze tevredenheid uit en ze was dankbaar 
voor de gezelligheid en harmonie binnen het ge
zin. Er heerste thuis een vredige sfeer, waarin we 
als kinderen 1n liefde en warmte konden op
groeien. Gelukkig brak voor moeder de zon door, 
toen w11 door ons weri< haar wat konden onder
steunen. Samen werd de last beter draagbaar. 

We hadden moeder zo graag een onbezorgde 
levensavond gegund. waarin ze volop zou kun
nen genieten. Naar haar ergen zeggen. koP1t het 
1n het leven echter altrJd zoals het komt. Moeder 
kreeg een nieuw kruis te dragen. Haar gezond
heid liet het meer en meer afweten. In stilte heeft 
ze veel pijn verdragen en gedragen. We stonden 
er maar al te vaak machteloos b1J en verwonde· 
ren ons over haar openhetd en dankbare houding. 
Wat er ook gebeurde. ze bleef op de toekomst 
gericht en kon overal over meepraten. Ze genoot 
van het vele bezoek en vooral ook van de saam
horigheid onder haar kinderen en kleinkinderen. 

Moeder, je was klaar voor de grote Reis. 
Bij dit afscheid willen we je danken, omdat ie zo· 
veel gegeven hebt. terwijl er eigenlijk maar zo 
weinig te geven was. 
Rust nu maar uit. bij vader, bij God ... 
Je hebt het zo verdiend .•.. 

Voor al uw blijken van medeleven en belangstel
ling danken wij u van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 


