


Nooit meer zul je door de tuin lopen 
Waar iedere bloem en iedere plant 
Getuigde van je verzorgende hand 
Nu ging de hemeltuin voor je open 

Herman Kokkeler 
sinds 7 april 1975 weduwnaar van Marietje Kokkeler - Oude Elferink 

levenspartner van Marietje Hulsmeijers - Nieuwhuis 

* 31 oktober 1928 t 18 november 2008 

Herman werd geboren op 31 oktober 1928 in de Dorpermeien in Denekamp. Hij was de 
jongste in een gezin van elf kinderen en heeft een gelukkige jeugd gehad. 
Toen hij van de lagere school kwam, ging pa helpen op de boerderij . Daarna kreeg hij een 
baan bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf in Denekamp. Hij hield van het buiten werken. 
In 1960 trouwde pa met Marietje Oude Elferink. Ze gingen wonen bij zijn schoonouders 
en zijn twee zwagers, Gerard en Henk. 

Ans, Ria en André werden uit hun huwelijk geboren. Het was hard werken om samen 
met moeder alles draaiende te houden. Het overlijden van moeder in april 1975 was 
een zware slag voor het hele gezin. Pa vond het belangrijk dat zijn kinderen toch zoveel 
mogelijk kansen kregen om zich te ontplooien . Hij genoot van zijn bloeiende tuin en 
speelde graag op de mondharmonica. 

In 1986 leerde pa Marietje Hulsmeijers kennen. Met haar heeft hij een mooie tijd gehad. 
In 2002 zijn ze samen met Ans, Jos en hun kinderen in het nieuwe huis in Berghum 
getrokken. Je zag hem vaak onder de veranda zitten met een sigaret. Hij stelde het 
enorm op prijs als mensen een praatje met hem maakten. Hij toonde veel belangstelling 
voor de kinderen , kleinkinderen en alle mensen om hem heen. 

In de laatste jaren van zijn leven viel het lopen hem steeds zwaarder en ging zijn geheu
gen achteruit. Zijn humoristische uitspraken behield hij tot het einde toe. 

Onze dank gaat uit naar alle mensen die Herman nabij waren . 

Lieve Herman, pa, opa, je blijft altijd in onze gedachten. 
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