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Maria Angeline Blondeau 
echtgenote van 

Johannes Wilhelmus Kok 
Zij werd geboren op 8 september 1924 te 
Batav1a Op 12 juni 1998 overleed zij te 
Ou1ven. Op 16 juni was de u1tvaart voor haar 
in de parochiekerk van de H. Remig us. 
womrna ze werd begraven op 't Heijfige Lant. 

Angeline was een fieve zorgzame vrouw. 
Opgegroeid als enigst k1nd 1n Bt~tovia, trouw
de ze 1n 1950 met Jan en een jaar later 
kwam ze met hem en het eerste kind naar 
het koude Nederland. Ze paste z1ch gewel
dig aan en met haar bescheiden vriendelijke 
karakter was ze een bemind persoon. ZIJ 
vond het belang•i1k om de kinderen ruimte 
te geven en 1ecer m ZIJn waarde te la:en. 
Het helst was ze thuis en in de tu1n. Daar 
straalde ze haar oosterse gastvra)he1d uit en 
wanneer de kinderen en de kleinkinderen 
kwamen, zorgde zij voor een ind1sche njst
tafel. En met een zekere trots kon ze dan 
roepen: "Komt allen aan tafel." 
Na het veert1g jarig huwelijksfeest maakte ze 
met haar man een re1s naar Indonesië, maar 
het land was voor haar onherkenbaar ver
anderd. Oe laatste jaren g1ng haar gezond-

heid achteruit. Ze liet alles maar gelaten over 
ZICI' 'heen komen zonder te klagen. 1-!et zal 
wel goed zqn. Toch was het een heel grote 
stap toen ze de Woerd moest verlaten voor 
een aarleunwoning biJ Thuvine. Ze maakte 
nog mee hoe Jan op koninginnedag een 
onderscheiding kreeg, maar had niet meer 
de kracht om thuis te raken op Thuvine. In 
gelovig vertrouwen heeft ze haar levensweg 
volbracht en 1s ze thuis in alle rust gestorven. 

WaJ slu1ten ons aan biJ haar geloof en bidden: 
God. Met d1t sterven IS veel l'efde er mdd
heid onherroepelijk u1t ons leven verdwenen. 
Toch past ons verwonderang en cank 
Blijde verwondenng om het beeld dat d1t 
leven nalaat. Dank om alles wat het aan goed
heid uitstraalde. 
God. wij geloven dat dit orvermijdelijke einde 
tevens het beg1n IS van iets waarvoor men
selijke woorden tekort schiete't 
Maar het gaat om hemel en ge u~. om vrede 
en eeuwigheid. Het gaat cm U. 
Daaron" bidden Wil dat ZIJ biJ u mag ziJn en zo 
voor ons ten beste mag sprei<en. 

Voor jullie medeleven, ook de thuiszorg on 
de verpleg1ng. tijdens de ziekte en na het 
overlijden van miJn vrouw. onze moeder en 
oma Kok zeggen wij u hartelijk dank. 

Haar echtgenoot. 
kinderen en kleinkinderen 


