
Onze Vader die in de hemel zijt, verenigd in de 
naam van Uw Zoon bidden wij tot U voor 

JOHANNA MARIA CHRISTINA KOOIKER 

geboren te Weerselo 25 december 1908, trouwe 
echtgenote van 

GERARD JOZEF ARENDSEN 
lie ve moeder van Gerard en Henny, zorgvolle 
schoonz:us!'ar van An na, 2 november 1966 in Deur
ningen uit dit leven weggeroapen en op S november 

a ldaM te ruste gelegd, in afwachting van de 
verrijz:enÎ$ ten le ven . 

Vader in de hemel, U hebt moeder zo plot>eling uit 
Öns midden weggehaa ld, dat we z:elfs geen woor
den van afscheid hebben kunnen spreken. Het is 
voor ons, alsof we dit nooit te boven kunnen komen. 
Altijd blijven we denken aan haar zorgvolle goed· 
heid en harteli~kheid voor ons, haar gez:in, waar
voor ze zich totaal inzette. Altijd blijven we denken 
aan haar behulpzaamheid en vriendelijkheid, wa<:ir
mee ze hdcU kl<1nten in de winkel te woord stond. 
Ze kon met iedereen echt meeleven. zowel in 
droeve a ls in blijde tijden. Ze zette zich geheel in 
voor anderen en he t was tiaar geluk anderen ge
lukkig te zien. 
Goede Vader, we bidden tot U voor deze goede 
moeder, voor deze ede le vrouw. Op Kerstmis is 
ze haar leven met Uw Zoon begonnen, op Aller· 
zielen, torwijl ze zich gereed maakte om te gaan 
bidden voor de overledenen , hebt U haar tot U 
geroepen . "Wie zijn leven weggeeft voor zijn me
demensen, z:a l het vinden", zo zegt Uw Zoon. Zij 
heeft het naar best vermogen geprobeerd en daar· 
om durven we haar bij U ge lu kkig weten. Geef 
ons. die achterblijven, in dit besef kracht om dit 
grote verlies te dragen. En moge zij , vanuit haar 
geluk a lti jd met ons blijven. Dat vragen wij U 
door Christus onze Heer. Amen . 


