
t In dankbaarheid 
denken we terug aan 

Koosje Theodora Polman 
echtgenote van 

Bernardus Antonius Timmermans 

Zij werd op 18 februari 1912 te Wehl ge· 
boren. Na het Sacrament van de Zieken 
ontvangen te hebben is zij op 11 mei 1997 
thuis in haar vertrouwde omgeving over· 
leden. Met de viering van de Eucharistie 
namen we afscheid van haar op donderdag 
15 mei d.a.v" waarna we haar begraven 
hebben op het kerkhof van de St. Martinus· 
parochie te Wehl. 

In de vroege morgen van moederdag is 
deze vrouw en moeder omringd door haar 
man en liefdevol verzorgd door haar kinde
ren en anderen in alle rust en vredig van ons 
heengegaan. Al een paar dagen daarvoor 
had ze op een wat uitdrukkelijke wijze af
scheid genomen van haar man en kinderen 
en ieder bedankt voor alle liefde en verzor
ging die ze had ontvangen, met name in de 
periode vanaf half december toen ze ziek 
werd en haar gezondheid steeds meer te 

wensen overliet. Toch bleef ze vechten voor 
dat leven en ze zag steeds weer lichtpuntjes, 
totdat het helemaal op was en ze opgebrand 
als een kaars is uitgegaan om deel te heb· 
ben aan het eeuwige licht en voor altijd ten 
diepste gelukkig te zijn. 
Koosje was een eenvoudige, blijmoedige en 
hartelijke vrouw met aandacht voor ieder die 
op haar weg kwam. Vanaf haar trouwdag op 
16 april 1940 heeft ze ruim 57 jaar alle lief en 
leed gedeeld met haar man Bennie. Met toe
wijding en zorgzaamheid zette zij zich voor 
hen beiden in en haar gezin van vijf jongens 
waarvan ze er een na een korte tijd moest 
missen. 
Samen zijn ze begonnen aan de opbouw 
van een bedrijf waarbij Bennie met de bak
fiets op pad ging en zij intern de zaken re
gelde. Het is uitgegroeid tot een groot en 
mooi bedrijf. In 1975 gingen ze het samen 
wat rustiger aan doen en droegen ze het 
over aan de kinderen. Toch bleef ze alles 
volgen en was ze erbij betrokken. Vaak hielp 
ze nog, al was het ook maar door een 
praatje te maken. Eigenlijk was zij het 
middelpunt en de drijfveer geweest bij alles 
wat ze samen ondernamen. Daarbij had ze 
ook de zorg voor de huishouding en haar 
gezin. Ze hield van haar kinderen, haar acht 
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 



Koosje was een vrouw die precies wist wat 
ze wilde Ze hield alles bij en hielp ieder die 
een beroep op haar deed. Ze was gastvn1 en 
had voor leder een hartelijk woord. Samen 
ondernamen ze een paar verre reizen naar 
missiegebieden die ze ondersteunden. Ze 
was dankbaar en vond het fijn tot het einde 
toe thuis te mogen zijn dank zij de hulp en 
inzet van de kinderen waarvan ze zei: "het 
zijn jongens van goud." Moedig en steeds 
vechtend voor dat leven is ze haar weg ge
gaan, ook toen het zwaar en moeilijk werd. 
Moge de dankbaarheid om zo'n vrouw en 
moeder te mogen hebben ons kracht en 
troost geven om voort te gaan op onze weg. 
Als een diep gelovige en vrome vrouw ging 
ze door het leven. Moge zij nu opgenomen 
zijn in een leven bij de Heer waar zij voor 
altijd ten diepste gelukkig mag zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij het afscheid van mijn geliefde 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma 
zeggen wij u allen onze oprechte en harte
lijke dank. 

Wehl, mei 1997 

B. A. Timmermans 
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 

Het laatste beetje is nu op. 
Veel had ik te verduren. 
Het kaarsje is nu opgebrand, 
gedoofd zijn alle vuren. 
Voor mij die het aangaat is het niet erg, 
ik heb genoeg geleden. 
Wel voor hen die ik achterlaat. 
Vaarive/ en wees tevreden. 


