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In liefdevolle herinnering aan 

Bets Kokkeler 

echtgenoot van 

Guste Rörick 

Hij werd geboren te Beuningen op 25 septem
ber 1923, en overleed na een kortstondige ziek
te op 4 juni 1999, onverwacht. thuis aan de 
Stroothuizerweg in Beuningen. We hadden Bets 
voor het laatst in ons midden op 8 juni tijdens de 
viering van de H. Eucharistie en hebben hem 
daarna begraven in het ~rat van zijn ouders op 
het kerkhof van de St. N1colaasparochie. 

Geboren als 11e in een gezin van 13 kinderen 
werd hij opvolger op de ouderlijke boerderij 
·'Hutt'n Bels" Hij was er gelukkig en heeft in lief
de en vreugde daar zijn leven doorgebracht, is 
er op 7 september 1955 getrouwd met Guste en 
hebben samen een mooi en gelukkig gezin 
gesticht. 
Boer in hart en nieren, samen met zijn zoon 
Albert was hij een vooruitstrevend ondernemer. 
Het mesten van stieren en het ploegen van het 
land waren zijn hobby's. 

Als je pa tegenkwam op de tractor werd een 
mooie groet niet vergeten. Pa hield van gezel
ligheid en had derhalve vaak mensen van jong 
tot oud om zich heen. Als je bij hem kwam had 
hij altijd tijd voor een gesprek, vaak met veel 
humor. 
Muzikaal was onze pa, spelen op de trekhar
monika, zingen van liedjes tijdens een feest of 
met zijn kleinkinderen. en het luisteren naar 
volksmuziek, daar genoot hij van. 
Regelmaat hoorde bij zijn leven, elke zondag
ochtend naar de kerk, het bezoek van zijn zus
sen op de donderdagmiddag en eens in de 2 
weken kwamen de kinderen en kleinkinderen 
op de zondagochtend op bezoek. 
Pa was trots op zijn gezin, hiJ kon intens genie
ten van zijn kinderen en kleinkinderen en zei 
vaak tegen ma 'had jij dat voor 43 jaar geleden 
gedacht?" 

Pa ie was een sterke hartelijke man, waar wij 
trots op zijn, de "spil" in ons leven, die ons 
gevormd heeft tot wat we nu zijn. 

Pa, bedankt voor alles en rust in vrede. 

Guste, kinderen en kleinkinderen danken u voor 
uw medeleven. 
Het is voor hen een grote steun. 

Beuningen, 8 juni 1999 
Stroothuizerweg 43 


