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Dankbare herinnering aan 

Henny Vrijkorte 
sinds 29 december 1967 echtgenoot van 

Martha Kokkeler 
zorgzame papa van 

Ingrid. Lisette en Andrea 

Hij werd geboren te Losser op Il maart 
1943 en overleed. moe gestreden, op Kers t· 
avond 1991. We hadden hem 28 december 
voor het laatst in ons midden tiJdens de 
viering van de H. Eucharistie in de Sr. Ni· 
colaaskerk re Denekamp. waarna we hem 
re rusten hebben gelegd op her parochieel 

kerkhof aldaar. 

Henny Vrijkorte was door zijn werk bij de 
plantsoenendienst van de gemeente Dene. 
kamp. gekend bij velen in ons dorp. Na 
een lange slopende ziekte heeft hij een 
ongelijke strijd op moeren geven. Zo graag 
had hij bij ons willen blijven, zeker bij zijn 
gezin aan de Sombeekweg . 
• De kinderen hebben me nog zo nodig·. 
Vaak kwamen deze woorden over zijn lip
pen. Daarom kon hij de dood zo moeilijk 
aanvaarden. Angst voor het naderend einde 
had hij altijd bij zich. 

Daarom kunnen wij er Hede mee hebben 
dar nu rust is gekomen over deze rusteloze 
mens. 
Henny was een gemeenschapsmens. Daar· 
om kon hij de eenzanmheid van het ziek 
zijn met het zicht op de dood. niet aan 
Gelukkig en dankbaar was hij dat zijn vrouw 
Martha de laar~re paar weken dag en nacht 
bij hem was. 
In de duisternis van de nacht is hij op 
kerstavond overgegaan naar het Licht. waar 
her alleen zijn overgaat naar gemeenschap 
met allen die ons in liefde zijn voorgegaan. 
We willen proberen re geloven in dat 
nieuwe leven. waar hij in liefde met ons 
verbonden blijft. Zijn verwacht ingen naar 
ons toe proberen wij waar re maken. 
Henny. rust in vrede en geniet van het 
eeuwige Licht van Kerstmis. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid in 
deze moeilijke dagen zijn wij U erg dank
baar. 

M. F. M. Vrijkorte -Kokkeler 
Ingrid 
Lisette 
Andrea 




