


Dankbare herinnering aan 

Maria Henderika Koeneman 

Ze werd geboren te Oude-Pekela op 2 april 1926. 
In 1956 gaf ze haar ja-woord aan Jan Antonius Cle
mens Kohl. 
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren 
waarvan nog twee in leven zijn. Ofschoon al langer 
ziek overleed zij plotseling op 3 oktober 1994. 
Na een eucharistieviering ter afscheid is zij 7 oktober 
op de katholieke begraafplaats te Erica begraven. 
Daar rust zij tot op de dag van de Heer. 

Het hele leven heeft ze hard gewerkt. Ze begon in de 
kruidenierswinkel van haar vader. Daarnaast studeer
de ze. Die tijd was niet gemakkelijk. Later werkte ze 
samen op 't kantoor van haar man. Haar specialiteit 
was de loonbelasting. Ze ging de bedrijven af, kwam 
overal. Ze verstond het met mensen om te gaan . Ook 
met kinderen kon ze goed overweg. Naast het kan
toor was ze de zorgzame vrouw en moeder; als moe
der bijna te goed. Ze had een vriendelijk, spontaan 
karakter, was ook toen ze ziek was goed gehumeurd. 
Was blij als de jongens er waren, genoot dat. Ze leefde 
eenvoudig, trad niet op de voorgrond. Al het nieuwe 
van nu hoefde niet zo zeer. Haar leven werd gedragen 
door een diep geloof zoals haar trouw in goede en 
kwade dagen, in gezondheid en ziekte. In 1991 werd 
ze ziek, revalideren bracht niet veel en zo moest ze ja
ren verpleegd worden. Ze vond het fijn dat Jan haar 
thuis verzorgde, hetgeen hij met plezier heeft gedaan. 
Zij was een gemakkelijke dankbare patiënt, ofschoon 
ze ook veel leed heeft moeten dragen. Helder van 
geest de aftakeling van je lichaam ondergaan. Maar ze 
was in alles dapper, een sterke vrouw. 

Wij zijn bedroefd, maar vooral dankbaar dat ze van ons 
was. Zoals zij ons voorleefde, proberen ook wij te gelo
ven dat m de dood het leven is. Het leven in Gods nabij
heid dat voor haar rust en vrede betekend voor alti;d. 
Haar liefde, háar zorg, haar trouw leeft zo in onze herin
nering voort. 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve da
gen danken, 

J.A.C. Kohl en 
kinderen 

Gretha Koeneman 


