
Ter herinnering aan 

Bernardus Theodorus Kosse 
echtgenoot van LAMBERTHA VISKAAL. 

Bernard Kosse werd 11 januari 1902 
geboren te Slagharen. Op 5 november 
1926 huwde hij met Bertha Viskaal. Elf 
kinderen werden aan hun zorgen toe
vertrouwd. Na een zeer arbeidzaam le
ven werd hij bijna twee jaar geleden 
getroffen door een ziekte, die hij eigen
lijk nooit goed te boven gekomen is. 
Een plotselinge dood in het ziekenhuis 
te Hardenberg maakte op 3 maart 1977 
een eind aan zijn leven. Op 8 maart 
hebben wij zijn lichaam te rusten ge
legd op het R.K. kerkhof te Slagharen. 
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Zijn leven was een aaneenschakeling 
van hard werken en liefdevol zorgen 
voor het welzijn van zijn vrouw en kin
deren. Hij heeft zich voor zijn gezin 
helemaal gegeven en er mede voor ge
zorgd, dat zijn kinderen een goed be
staan hebben kunnen opbouwen. Zijn 
taak hier is volbracht en, ofschoon met 
droefheid in het hart, mogen wij toch 
dankbaar zijn, dat God hem uit zijn 
lichamelijk en geestelijk lijden heeft 
verlost. 

Vader heeft hier zijn leven voltooid. 
Wij geloven en vertrouwen erop, dat de 
Heer over leven en dood hem bij Zich 
heeft opgenomen, de Heer, die gezegd 
heeft: "Komt allen tot Mij. die belast en 
beladen zijt en Ik zal u verkwikken". 
Zijn voorbeeld, zijn inzet, zijn worste
len moge ons kinderen inspireren om 
in zijn voetsporen en in zijn geest ons 
leven te leiden. 
Juist nu hij gestorven is, blijft hij voor 
ons leven als een man, een vader, die 
ons de weg wijst in goede en kwade 
dagen. 

Wij willen in een gelovig vertrouwen 
bidden, dat Bernard Kosse na een 
moegestreden leven nu is overgegaan 
naar het wonen bij God, die zegt: "Zie, 
Ik maak alles nieuw". 

Lieve man en vader, leef in Gods vrede! 

Voor de vele blijken van medeleven tij
dens de ziekte en bij het overl ijden 
van mijn man, onze vader en opa, zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Fam. Kosse, 
l< inderen en kleinkinderen. 


