


Voor uw deelneming ondervonden bij de ziekte en 
het overl ijden van mijn goede man, onze dierbare 
vader en grootvader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Oldenzaal, mei 1976 
Huurnestraat 109 

Uit all er naam: 

R. M. Koekkoek-Hofstede 
kinderen en kleinkinderen 

t 
In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Antonius Koekkoek 
echtgenoot van Rozina Maria Hofstede 

Hij werd geboren te Losser op 12 november 1918 en 
overleed, voorzien van het sacrament van de zieken, 
te Oldenzaal op 25 mei 1976. Vrijdag 28 mei hebben 
we afscheid van hem genomen tijdens een Eucharis
tieviering in de Plechelmusbasiliek, waarna we hem 

hebben begraven op het kerkhof te Oldenzaal, 
in de hoop op de Verrijzenis. 

Het is niet God die de dood heeft gewild; Hij vindt 
geen vreugde in de ondergang van de levenden, Hij 
heeft alles geschapen om te leven. (Wijsheid 1, 13.). 
En toch is er de dood, onverbiddelijk en onher
roepelijk. 
Drie en dertig jaar heeft hij I ief en leed met zijn 
vrouw gedeeld in een goed huwelijk, waaruit zeven 
kinderen geboren werden, waarvan er één hun 
vroegtijdig ontviel. Tijdens zijn leven heeft hij vee l 
en hard gewerkt en in trouwe plichtsvervulling heeft 
hij eerlijk zijn brood verdi end voor zijn groot gezin. 
Naast all e aandacht voor zijn vrouw en kinderen 
ging zijn hart uit naa r buiten en was hij graag in de 
vrije natuur. Bij dat al had hij een eenvoudig en 
degelijk geloof en stond hij principieel achter de 
beginselen van zijn katholi ek geloof. Zij die achter
blijven kunnen daarom troost vinden in de herin
nering aan hem en in. de gedachte zo'n man en 
vader gehad te hebben 
Helaas, trof hem te vroegtijdig een ongeneeslijke 
ziekte en werd hij na een kort ziekbed opgeroepen 
naar het ander leven. Zo blijft de christen een 
vreemdeling op aarde. Zijn thuis is bij God in het 
hemels vaderland. 

Vader, leef in vrede bij God! 


