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In dankbare herinnering aan 

Ton Kokke 

echtgenoot van Tonny Spitholt 
Hij werd geboren te Tilburg op 8 augustus 
1932. Gesterkt door het sakrament van de 
zieken is hij op 22 december 1977 gestorven 
te Deventer. Drie dagen later - een dag voor 
Kerstmis - hebben we hem ten ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof te Twello, Duistervoorde. 
Ton Kokke is niet meer. Hij is maar 45 jaar 
geworden. Dat is te jong. Drie dagen voor het 
feest van Kerstmis - het feest van het nieuwe 
leven - heeft de Heer hem voorgoed laten 
delen in zijn vrede. Dat geloven wij oprecht. 
Want Ton zelf heeft tijdens zijn leven die 
vrede en dat geluk met overgave proberen te 
brengen aan degenen, van wie hij zoveel ge
houden heeft. Zijn vrouw en kinderen voor 
wie hij ruim 6 jaar zoveel betekende, zijn 
kinderen op school, die hij met grote over
tuiging en inzet probeerde te begeleiden op 
hun weg naar een eerlijk en oprecht leven. 
Dat was niet altijd gemakkelijk voor hem, 
omdat het leven van mensen met elkaar soms 
hard kan zijn. Daar kon hij niet tegen. 
Want hij had geen sterk maar wel een goed 
hart. Hij was een man van weinig woorden, 
maar wel gevoelig voor mensen en dingen om 
zich heen. 

Ons leven is niet zonder pijn. We staan 
machteloos tegenover de dood . We mogen 
echter vertrouwen dat de Heer iemand die zo 
heeft geleefd, opneemt in zijn vrede. Daarom, 
Heer , danken we U ook voor zijn liefde, die 
een stukje was van Uw goedheid. We gunmm 
hem van harte, wat St. Paulus noemt: ,,ve.ruit 
het beste". 
Lieve Tonny en kinderen : ik vond het fijn 
om bij jullie te zijn. Ik dank jullie voor je 
zorg en liefde. Wees ervan overtuigd, dat ik 
aan jullie zal blijven denken bij Hem, die ook 
de dood overwint. Blijft eensgezind in dezelf
de liefde, waarmee ik jullie ben voorgegaan. 
Dan zal 't jullie goed gaan en dan zullen we 
samen, eens weer thuis zijn bij de Vader van 
ons allen. 

Moge hij rusten in vrede. 
We denken graag aan hem terug. 

Voor de vele blijken van medeleven, die wij 
van U mochten ondervinden, na het over
lijden van mijn man en onze vader , zijn wij U 
zeer dankbaar. 

A.P.M. Kokke - Spitholt 
Helma, Pia, Gertrude. 


