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In dierbare herinnering aan 

GEERTRUIDA GEZIENA MEIJER 
weduwe van 

JOHANNES BERNARDUS KOEHORST 

Zij wêrd gêboren te Weerselo 19 april 1911. Voorzien 
van het Sacrament der zieken overleed zij te Oene" 
kamp 21 juni 1981. In het parochieel kerkhof Ie Lal· 
trop hebben wij haar lichaam 25 juni d.a.v. te ruste 

gelegd, waar het de Verrijzenis wacht. 

Op het feest van Sacramentsdag, als de Kerk herdenkt 
dat Gods woord op uniek.e wijze mens is geworden 
om bij de mensen te blijven als voedsel op hun le
vensweg naar God, was voor onze geliefde moeder 
plotseling het moment daar om die aardse levensweg 
te beëindigen en over te gaan naar haar eeuwige eind
bestemming bij God. 
Wij zijn bedroefd om haar heengaan, vooral omdat 
het zo plotseling gebeurde en omdat een mens zijn 
moeder altijd node mist als zij is heengegaan; want 
het woord moeder omvat een wereld vol van zorg, 
loewijding en onbaatzuchtige liefde; er is geen me" s 
die zonder dit alles kan om tol volledig leven te 
komen immers. 
Er is nu een lege plaats gevallen in ons gezins· en 
familieleven, welke niet meer op te vullen is; we zul · 
Ion verder moeten. Maar tegelijk is er bij dat verder
moeten de fijne herinnering aan een zeer zorgzame 
vrouw en moeder, die haar levenstaak to trouw ver· 
vulde, nie t alleen met het oog op haar man en kin· 
deren, maar tegelijk ook vanuit een diep godsdienstig 
leven en contact mei God en zijn Kerk. Wat is de 
taak van een moeder mooi en rijk a ls dete gevoed 
wordt vanuit het geloof in God, de Bron van alle 
leven! Bij alle droefheid en gemis mag er daarom bij 
ons de onsterfelijke herinnering zijn aan een vrouw en 
moeder die haar laak trouw heeft volbracht en die nu 

hel loon van de trouwe dienares mag ontvangen; tij 
mag nu beseffen dat het Woord Gods inderdaad het 
voedsel is op de pelgrimstocht naar het eindeloze en 
volmaakte g eluk bij God. Dat is voor ons een grote 
troosl: Vanuit de Hemel blijft tij ons, met vader, ver· 
gezellen en zullen wij elkaar eens terugzien. Oat ge
loven wij, daarop hopen wij terecht omdat de Heer 
het ons verzekerd heeft, 
Mijne geliefden, ik ga jullie nu verlaten. Weest har
telijk bedankt voor alle liefde en zorgen van jullie 
kant, zodat ik graag bij jullie was . Bewaart ons goede 
voorbeeld en dan tot wederziens in God. 

Moeder Maria, 

breng onze moeder naar Jezus uw Zoon, amen. 

Voor Uw deelneming ondervonden na hel overlijden 
van onze beminde moeder, behuwdmoeder en oma 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

DENEKAMP, juni 1981 
Anjerstraat 25 

Familie Koehorst ·Meijer 


