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Ter dankbare herinnering aan 

Henny Kosse 
echtgenoot van Marietje Kosse-Schnoing. 

Hij werd geboren op 16 januari 1942 te Hardenberg. 
Voor ons gevoel toch nog vrij onverwacht overleed hij 
op donderdag 27 mei 1999 te Weiteveen. 

We namen afscheid van hem tijdens een plechtige 
Uitvaartdienst in de parochiekerk van Maria Koningin 
van de Vrede te Weiteveen op dinsdag 1 juni 1999, 
waarna we hem ter ruste hebben gelegd op de R.K. 
begraafplaats aldaar. 

Veel te vroeg naar onze begrippen hebben we af
scheid van hem moeten nemen. Tegelijk beseffen we 
en doet het ons goed , dat hij nu bevrijd is van de ziek
te, die achttien jaar lang beslag legde op zijn leven. 
Hoewel hij daardoor enorm beperkt was in zijn bewe
gingsvrijheid, bleef hij zich positief opstellen. Liever 
dan zichzelf te beklagen, zocht hij steeds naar 
nieuwe mogelijkheden om zijn leven zin te geven. 

Zoveel als maar mogelijk was hebben we hem daarbij 
willen helpen. Ook al was hij sterk plaatsgebonden, 
toch lukte het hem op vele manieren zijn horizon te 
verbreden. Met name had hij een grote interesse in 
andere landen en volken. Hij las er boeken over, 
sloeg de atlas erop na en volgde met aandacht tv-uit
zendingen over zijn favoriete onderwerpen. 
In vroeger jaren was hij opzichter bij Staatsbosbe
heer. De natuur, vooral het Drentse veenlandschap, 
was zijn grote liefde. Dat blijkt alleen al uit de vele 
foto 's en schetsen die hij gemaakt heeft. Ook zijn 
oude timmervak hield hij in ere. Het is te zien aan de 
meubels die hij eigenhandig tot stand bracht. Jammer 
genoeg werden zijn mogelijkheden steeds meer be
perkt. Gelukkig voor hem hoefde hij het vissen niet op 
te geven! Hij was blij met elke bezoeker en vond het 
fijn met mensen te praten. 
Dankbaar was hij zijn familie , die steeds opnieuw 
voor hem klaarstond en met wie hij vele ontspannen
de uren doorbracht. Nu moeten we hem uit handen 
geven . Hoe zwaar het ons ook valt, vertrouwen we 
hem nu toe aan de liefde en de zorg van onze God . 
We bidden, dat Hij zijn leven zal bewaren door de 
dood heen . 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven bij het overlijden 
van mijn lieve man en mijn onvergetelijke vader, zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Ma rietje Kosse-Schnoing 
Richard 


