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Met liefde en dankbaarheid denken wij aan 

Johannes Hendrikus Kok 
Hans 

Weduwnaar van Maria Gerharda Wijering 

Hij werd geboren op 16 maart 1920 te 
Losser. Op 26 april 2003 overleed hij 

in het V.T.O. te Losser. Na de uitvaartmis 
in de H. Maria-Geboortekerk te Losser 

hebben we hem te rusten gelegd 
op het R.K.-kerkhof. 

Pa groeide op in een gezin met een zus en 
twee broers. Op 27 juni 1951 trouwde hij 
met Marietje Wijering. Samen kregen ze 
twee kinderen en zorgde ook voor zijn 
schoonouders, zwager en Sini. 
Hij was een man die hard gewerkt heeft in 
de textiel en z'n hobby waren zijn twee koei 
en. Ook in zijn groentetuin verbouwde hij 
van alles. Maar zijn grote passie waren de 
bloemen en planten. Zijn tuin moest er altijd 
perfect uitzien. Ook in het V.T.O., waar hij 
met heel veel plezier gewoond heeft, ver
zorgde hij de planten en de bloembakken. 

Pa was gauw tevreden en genoot van de 
kleine dingen in het leven. Hij was een 
geweldige vader en opa en hij genoot als 
zijn kinderen op bezoek kwamen. 
Vier jaar geleden werd hij ernstig ziek, maar 
zijn ziekte was niet bespreekbaar, wat voor 
ons best moeilijk was. Hij was altijd opge
wekt. De laatste week ging zijn gezondheid 
snel achteruit met veel pijn. 
Hij wist als hij op bed kwam te liggen, dat 
zijn einde naderde. Pa had moeite om 
afscheid te nemen, hij wilde nog zo graag bij 
ons zijn. We zijn blij en dankbaar dat we 
hem zolang in ons midden hebben gehad. 
Pa en opa, bedankt voor alles. 

Eén van Pa's uitspraken was: 
"Leef zoals je leven moet, 
dan heeft iedereen 'n pracht van 'n leven." 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens 
zijn verblijf in het V.T.O. en na het overlijden 
van onze zorgzame vader en opa, willen wij 
U met dit aandenken dank zeggen. 

Losser, 1 mei 2003 

Kinderen en 
kleinkinderen 


