


t Bedroefd, maar dankbaar gedenken wij 
mijn lieve man, onze goede vader, 
schoonvader en opa 

Gerrit Jan Marinus Johannes Koenderink 
echtgenoot van 

GRADA MARIA WINTERS 

Hij is geboren op 6 oktober 1906 te Haaksber
gen. In de vroege ochtend van 13 september 
1981 is hij geheel onverwacht van ons heen
gegaan, na nog het Sacrament van de Zieken 
ontvangen te hebben, in het ziekenhuis "de 
Stadsmaten" te Enschede. Wij hebben van hem 
afschei~ genomen tijdens de Uitvaartdienst 
in de parochiekerk van Beckum op donderdag 
17 september, waarna we hem te ruste hebben 
gelegd op het r.k.kerkhof. 

Wat kan het leven snel een heel andere wen
ding krijgen. Dat ervaren we juist nu. Zo 
nog helemaal gezond en ineens is het afge
lopen. Dat maakt ons diep bedroefd. We ver
liezen in hem een zorgzame man en vade½ die 
nog veel plannen had, maar helaas kon hij 
ze niet verwezenlijken. Wij troosten ons ech
ter met de gedachten, dat zijn wens om niet 
lang ziek te zijn en veel te moeten lijden, 
in vervulling is gegaan; en wij denken met 
een dankbaar hart terug aan zijn leven. Het 
beeld, dat ons van hem bij zal blijven, is 
zijn optimistisch gemoed en groot gevoel 
voor humor. Hij was een man , die altijd druk 
in de weer was. Naar hartelust kon hij zich 
uitleven in zijn hobbies, nu de kinderen 
groot waren. Die zorg was van hem weggeval
len. Hij hield erg van de natuur, vooral al
les rond het huis: de bloemen en planten, 

Id 1 d. b"" "ld h"" 1 e voge s en ieren. Daar u wi e u graag 
voo r iedereen klaar staan en helpen waar 
het kon. Het was hem niet gauw teveel: al- 1 

tijd wist hij er wel raad me e en hij probeerde! 
het net zo lang uit tot het hem lukte. Hij 
hield van de gemeenschap, waarin hij leefde, 

l ende sport droeg hij een warm hart toe. 
Zichzelf vond hij niet zo belangrijlè; om hem 
mpest men geen zorgen maken ; men hoefde la
'ter niet achter hem aan te lopen. In zijn 

v Äeven heeft hij veel werk verzet en hij had 
1110g zoveel te doen. Zijn reis naar Leurde ~ 

• ·h mei had hem erg goed gedaan en dat wild ' 
ij beslist nog eens overdoen. Hij kon nie 

iermoeden, dat hij zo gauw voorgoed op bede 
Vaart zou gaan naar God. 
We zullen hem missen, maar in geloof ver 

rouwen we hem toe aan de Heer van alle le 
ven, die hij geprobeerd heeft in alle een 
~oud te dienen. We geven hem uit handen e 

1 geloven, dat God dit leven heeft voltooid, 
Vanuit zijn plaats bij God, zal hij nu moge 

'. ~enieten van rust en vrede. Wij zijn dankbaa ' 
/ öat we in hem, hoe gebrekkig ook, iets heb 
l ben mogen ervaren van de goedheid van God. 

Hen ,' die ons bij het plotselinge overlijden'1. 
an mijn man, vader, schoonvader en opa en 
e dagen daarna tot steun waren, zeggen we 
eel hartelijk dank,,, 

.M .Koenderink-Winter s 
inderen en kleinkinderen, 
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~eckfm, september 1981 


