
Ter dankbare herinnering aan 

HERMANNUS ALBERTUS KOEHORST 

weduwnaar van 
Maria Johanna Berning 

Hij werd 19 december 1891 te De Lutte 
geboren. Hij ontving het Sacrament van 
de Ziekenzalving en is op 19 maart 1981 
in het ziekenh uis te Oldenzaal overleden. 
Na de Ui tvaartmis op 23 maart 1981 te 
Beuningen (Ov.) is zijn lichaam begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Nu ik bijna 90 jaar ben kijk ik terug op 
mijn leven , waarin pijnlijke momenten wa
ren , maar ook veel momenten van vreug
de en dankbaarheid. Meer dan 40 jaar 
heb ik samen met mijn dierbare vrouw, 
Maria, geploeterd en gezorgd voor ons 
gezin. We hadden een sober bestaan , 
maar we waren echt gelukkig met elkaar 
en met de kinderen. 
Ik heb ervaren , dat het mensenleven 
broos is en dat het heengaan van een 
dierbare pijn doet ; Jozef moesten we als 
jongen van 3 jaar aan God teruggeven ; 
mijn di erbare vrouw verloor ik in 1967. 
Dat was een ernstige breuk in mijn leven ; 
Gerard ging in 1972 heen en het vorig 
jaar mijn dochter Annie met haar man Jan. 
Een litanie van lijdensmomenten. Dat heeft 
mij erg pijn gedaan. Ik voelde mij be
trokken bij de kerk ; ik zocht mijn steun 
bij God ; ik ondervond meeleven en op
beuring bij mijn kinderen en de buren . 

Ik heb ook momenten van vreugde en 
dankbaarheid gekend. Onze kinderen wa
ren aanhankelijk en huisel ijk. Ze hadden 
de liefde voor de kerk van ons overge
nomen. Ze kwamen voor ons en voor 
elkaar op. Ook de kleinkinderen waren mij 
zeer dierbaar. iedere zondag was mijn 
huis een toevluchtsoo rd en een speel
plaats voor hen. 
Mogen allen, die opa Koehorst gekend 
hebben , dankbare herinneringen aan hem 
bewaren. Moge zijn eenvoud in beschei
denheid ons aansporen tot navolging . 
Moge de Heer van het leven hem wel
kom heten in het paradijs met de woor
den : ,,Trouwe dienaar, treedt binnen in 
de vreugde van uw Heer. Wat gij aan de 
minsten der mijnen hebt gedaan , dat hebt 
gij aan Mij gedaan". 
H. Jozef, mijn gebed is verhoord. Ik mocht 
op uw feestdag mijn leven aan God te
ruggeven. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het overl ijden van onze 
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, 
zeggen wij u onze welgemeende dank. 

FAMILIE KQEHORST 
Kleinkinderen en achterkleinkind 

Beuningen, maart 1981 
Beverborgsweg 3 


