
In dankbare herinnering aan 

Maria Gezina Koekkoek op 
Munsterhuis 

echtgenote van W.J. Strikker 

Zij werd op 14 juni 1922 in Lonneker geboren. Op 
2 oktober 1997 is zij onverwacht overleden in het 
ziekenhuis in Hengelo. 
Na de gezongen Uitvaart in de kerk van de 
Raphaël - Exodusparochie, hebben we haar op 7 
oktober begraven op de r.k. begraafplaats aan de 
Deumingerstraat in Hengelo 

Een rijk en bewogen mensenleven is ten einde. Er 
waren vele mooie momenten, maar ook hele 
moeilijke van pijn en verdriet. Op 43-jarige leef
tijd werd ze ernstigziek en een paar maanden later 
verloor zij haar man. Een aantal jaren heeft ze toen 
alleen de zorg voor het gezin gedragen. Tot ze 
W illy ontmoette. Er begon een nieuwe zonnige 
periode in haar leven. 
Marie zat vol humor en had graag mensen om haar 
heen. Vele famil ieleden, vrienden en kennissen 
kwamen over de vloer en ze zorgde steeds voor 
een gastvrije en gezellige sfeer. Ze hechtte aan 
een goede onderlinge band en die is er steeds 

geweest. 
Met zorg en aandacht volgde ze haar kinderen en 
kleinkinderen. En ook de kinderen uit de buurt 
liepen graag bij haar binnen. 
Vorig jaar werd ze opnieuw getroffen door een 
ziekte, kort voor het zilveren huwelijksfeest. 
Maar sterk en vasthoudend als ze was, vocht ze er 
zich doorheen. En samen met Willy heeft ze ook 
deze tegenslagen weer overwonnen. Al kon ze 
minder, toch heeft ze nog een goede tijd gehad 
en wist ze te genieten van de natuur om haar heen 
en van de autotochtjes door de omgeving. 
Marie was een heel gelovige vrouw, met een 
bijzondere verering voor de H. Gerardus. Bij 
alles wat haar is overkomen in haar leven, heeft 
ze steeds kracht en houvast gevonden in haar 
geloof. 
Dat geloof zegt ons dat ze nu is thuisgekomen in 
de vrede en het leven van God. Bevrijd van 
ongemakken en pijn, wacht haar een weerzien 
met allen die haar zijn voorgegaan. En ze zal er 
waken over ons die onze levensweg vervolgen. 

Dat ze mag rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, willen wij u heel hartelijk bedan
ken. 

W.J. Strikker 
kinderen en kleinkinderen 


