


Herinnering aan 

Maria Hendrika Kokhuis 
weduwe van 

Hermannus Wilhelmus Scope! 

Ze werd geboren te Albergen op 20 juli 1922. Ze 
stierf in het ziekenhuis Twenteborg van Almelo, 
gesterkt door het Sacrament van de Zieken, op 
10 juli 1997. Op 15 juli hebben we haar, na de 
gezongen requiemmis in haar parochiekerk te 
Zenderen, liij haar man begraven op het 
parochiekerkhof aldaar. 

.=.-.-.-.-.-.- .- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Heel kort voor haar 75e verjaardag is ze gestor
ven, na een heel kort verblijf in het ziekenhuis. 
Ze was al heel wat keren in het ziekenhuis opge
nomen geweest. De laatste jaren sukkelde ze heel 
erg met haar gezondheid. Door haar kwalen 
kwam de gedachte aan de dood vaak in haar 
gedachten. Ze zag de dood de laatste jaren hele
maal niet meer als een bedreiging. Ze was bereid 
te sterven. Ze was moe geworden van steeds 
maar ziek zijn, steeds weer naar de dokter, steeds 
weer onderzoeken, steeds weer naar een andere 
specialist. De laatste keer was ze liever thuis 
gebleven om te sterven. Zij begreep en voelde op 
dat moment dat de dood heel dicht bij was geko
men. Iedereen kon zien dat ze er heel slecht aan 
toe was. Maar dat de dood zo gauw zou komen 
hadden we niet verwacht. Zij heeft haar leven in 
Gods hand gelegd zonder angst, zonder beklag. 
Dat leven van haar had veel van zijn glans verlo
ren nadat ze haar man, na een korte lievige ziek
te, plotseling moest afstaan.Hij was alles voor 
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haar. Ze kon hem niet missen. Geen dag. Samen 
hebben ze er steeds het beste van gemaakt, hoe 
zwaar het leven ook toen soms voor hen was. 
Samen hebben ze in de moeilijke jaren er alles 
voor over gehad om het in huis zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Hun gezin groeide voorspoe
dig. Heel veel werk en heel veel zorgen bracht de 
geboorte van de drieling. Maar ze waren bijzon
der trots op hun gezin waarin de drieling, die 
geheel onverwacht kwam, wel een heel speciale 
plaats heeft gekregen. Het was heel veel werk, 
maar ze konden dankbaar zien dat door hun aan
houdende zorg alle vijf kinderen opgroeiden tot 
gezonde volwassen mensen. Zorgen en verdriet 
zijn haar niet bespaard gebleven, maar haar rots
vast geloof en vertrouwen in God en zijn heiligen 
hielden haar op de been. Wat ze van huis uit had 
meegekregen aan geloof en vroomheid heeft ze 
haar hele leven vastgehouden. Enorm veel heeft 
ze gebeden. Alle kerkdiensten die ze op de kerk
radio kon ontvangen volgde ze met eerbied en 
aandacht. Nu is, dat leven voorbij . We geven 
haar uit handen. We vragen God dat hij haar 
tekorten en onze tekorten zal vergeven en dat ze 
nu voor eeuwig gelukkig zal zijn. Bij God, haar, 
man en haar vrienden, de heiligen. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekten en na het 
overlijden van moeder en oma zeggen we U heel 
hartelijk dank. 

De kinderen en kleinkinderen van 
Marie Scope! - Kokhuis 

Zenderen, 15 juli 1997 


