
Il\ MEMORIAM 



Een dankbare her in ne ring aan 

Johannes Gerardus Mecklenfeld, 

echtgenoot \an 

Catharina ~1aria Geertruida Kosse, · 

eerder Yan 

Anna Catharina Geertruida Kosse. 

H ij werd geboren te Slagharen op 6 maan 1908. 
gesterkt door het H. Sacrament der zieken. 
O\t'rleden in hel 'erpleeghtus Clara Fe) oena 
Heem in Hardenberg op 15 januari 1984. 
Donderdag 19 januari hebben wij njn lichaam te 
ru\te gelegd op het Parochiekerkhof te S lagharen. 

Hij wa:. een man d ie hield van het lc\en. geboren 
en getogen op de Schuinesloot: dal plekje \\a:. 
hem alles. 
Ondanks de tegens lagen. d ie hij toch Le l..er in 1.ijn 
Ic' en gekend heeft, had hij toch de kracht. d ic hij 
haalde uit 1ijn d iepe geloof en 1ijn opt imi>tische 
karakter. om weer iets rnn 't lcYen te mal..en. 
Ruim 26 jaren heeft hij toch met 1 ruus nog iets 
mooi:. \all het kH:n kunnen maken en w11s het 
wee r fijn om samen te 1ijn. 
Hij was \oor M a rie tje een ' ader. niet alleen in 
woorden maar in ge\Ciel ,·an genegenheid. Voor 
de klem kinderen een fijne opa . ·n soort kameraad 
tot het laats te toe. 

l\og in de 'olle kracht \an Lijn le\en werd Gerard 
plobelmg gctroflcn door een ziekte. die hem 
machteloos en moede loos maakte. Ondank:. het 

1 e1t. dat de medische star en 1 erpleging van Clara 
l'cyocna Heem alles deed, wa t mcrn,el ij kcrwij1e 
mogelijk was. hiermee. met dit lot . kon h ij n iet 
Je, en. 
Zijn 9 maanden 1ick bed heeft hij in de moei lijbtc 
periode zeker niet een1.aa m hoe,·en te bele\ en. 
In momenten \an de grool>lc nood tocht en 1 ond 
hij steeds zij n Houw. II IJ heeft hierin \laarachtig 
troost ge\ onden. 
Soms 1..reeg hij weer moed, maar dan kwamen 
weer de tegenslagen en op het !aam \\as zijn 
lichaam en geest uiige' ochien. 
In\ olie O\erga'e h~dt hij gezegd: "Het hoelt niet 
meer" 

Zijn HOU\\ en naaqe fam ilie mogen Lrch getroost 
\\elen. dal 1ij alles gedaan he bh<!n om hem in 1ijn 
ziekte bij te staan. 

Moge Gerard nu 7ijn HOU\< en dochter met haar 
man en kleinkmdcren. \'anuit zijn lcYen bij de 
Heer. bijstaan in de moeilij~e tijden, die 7ij 1ullen 
doormaken. 
Zij zullen hem erg mi»sen. 

Lieve man. \ader en opa. bcdan l..l \OO r je leien 
1oor en met ons en rust in Hede. Amen. 

Voor 11\1 mcdele\ell en blijken 1an deelneming 
tijdens de ziekte en na het O\ erhjden \all onL~ 
lic\c ma n. \ader en opa. 1eggen \\ij u harte lijk 
dank. 

T ruus, 
Marietje en Johan. 
Gerard en Karina . 


