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Etn vrome herinnering aan 

Johanna Aleida Josefina Kokkeler 
weduwe van 

Gerardus Johannes Kuipers 

ZiJ werd geboren 9 maart 1908 te Denekamp. Voor· 
zien van he1 Sacrament der zieken overleed 'Ü op 20 
maart 197 > te Denekamp. Op her r.k. kerkhof van 
Denekamp hebben wij 24 maart d.a.v . haar lichaam 
te ruste gelegd waar het de blijde VerrUzenls wacht . 

• Mngen de engelen u begeleiden naar het paradlj~; 
mogen bij uw aankomst de martelaren u opnemen en 
brengen naar de heilige stad, her hemelse Jeruzalem· 
en moogr ge daar de eeuwiqe rust genieten In vrede· . 
Zo hebben wij gebeden. diep uit ons hart, roen wij 
moeder vergezerden bij haar laarste gang naar de 
kerk bij haar begrafenis toen wij afscheid van haar 
moesten nemen 
Het wonrd moeder betekent een wereld vol van zorg 
en toewUd;ng· ~n zó hebben wU haar ook gekentf 
daarom was zU ons zo hef. Daarom Is het een groot 
verlies voor ons; wanr de liefde die zij van ons H'r· 
diende kunnen wij haar niet meer teruggeven Een 
vroege schemering kenmerkte haar levensavond. zij 
die In haar leven zo onnoemelijk veel en hard ge 
werkt heefl. was LO vroeg op onze hulp en ~reun 
aangewezen. WIJ hebben dat graag gedaan en onge 
twUfeld heefr moeder, zonder het re kunnen uiten, 
erg gewaardeerd. 
Haar heengaan Is ons een verlies; maar tegel lj~ mo
qen wij rot troost niet alleen een fijne herinnering 
aan haar bewaren. maar In ons geloof óók weten dM 
moeder nu volkomen gelukkig Is bij God De dood 
is het laatste woord aan het einde van ons mense· 
IUke leven· maar geen oog heeft gezien. geen oor 
heeft gehoord van datgene war God bereid heeft voor 
hen die Hem llehebben. in Hem geloven 

En dit Is God- zij-dank ook van toepassing op onze 
moeder. ZU leefde Immers vanui1 een diep geloof en 
liefde tot God. trouw aan de Kerk van Christus. WIJ 
hebben Gods liefde mogen ervaren In het goede dat 
wij van moeder hebben gezien en ontvangen. 
Mijn kinderen en andere dierbaren. Ik ga jullie ver· 
laten nu. Weest hartelUk bedankt voor alle goede 
zorgen en toe~ijding. God zal het Julhe honderdvou· 
dlg vergoeden Bewaart de onderlinge liefde en het 
kontdkt met God. zoals I~ het gerrachr heb re bele· 
ven. Vanui1 de hemel zal ik met vader Jullie verge· 
zeilen. tor wlJ eens weer ~amen zUn. dat Is mijn 
laatste boodscliap En wij. die haar kenden en lief 
hadden bidden: Kom, Heer Jezus, kom. 

Voor uw deelneming. ondervonden tijdens 

de ziekte en na her overlijden van onze 

beminde moeder behuwdmoeder en oma 

betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Denekamp. maart 197} 
Westerhoekweg 12 
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