
Ter herinnering aan 

GERHARD ANTONIUS KOOIKER 

echtgenoot van 
Johanna Anastatia Brand. 

Op 18 november 1915 werd hij geboren in 
Deurningen alwaar hij, na voorzien te z1jn van 
het H. Oliesel, overleed op 22 november 198-8. 
Wij hebben hem na een gezongen Requiemmis 
te ruste gelegd op het kerkhof te Deurningen 

op 25 novem her 1988. 

Dankbaar, dat hij zijn 73e verjaardag nog mocht 
beleven is hij, van alle kracht beroofd en licha
melij1< uitgeput, gestorven. 
In de beproevingen van het leven was hij voor 
Annie, met wie hij 40 jaar een goed huwelijk 
had, een sterke steun en toeverlaat. 
Met grote zorg zag hij de toeko.mst van zijn kin
deren tegemoet. 
Ook namen zijn kleinkinderen een bij zon dere 
plaats in in zijn hart. 
Hij heeft altijd voor anderen geleefd, niet voor 
zichzelf. 
Nooit hoorde men hem klagen. 

Gevoelig als hij was, was hij erg begaan met het 
lot van andere mensen. 
Als hij ergens kon helpen deed hij dat. Het deed 
hem daarom ook bijzonder goed dat zovelen 
hem thuis bezochten toen het met hemzelf wat 
minder ging. 
Dankbaar was hij dan voor de goede en opoffe
rende verzorging die hij van moeder ontving. 
Weinigen zullen haar nadoen wat zij in alle van
zelfsprekendheid voor hem deed. 
Nu hij gestorven is, vertrouwen we dat hij bij 
God de bekroning vindt van zijn geloof, zijn 
hoop en zijn liefde op aarde. 
Kinderen en kleinkinderen ik was gek metjullie 
allemaal; blijf leven in het geloof waarin ik al
tijd steun en troost vond. 
Wees een steun voor moeder en blijf goed voor 
elkaar. 

Vader, ru st in vrede bij God. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en uw meeleven na het overlijden van 
mijn lieve man , o nze vader en opa zeggen wij 
U onze hartelijke dank. 

J.A. Kooiker - Brand 
Kinderen en kleinkinderen . 


