
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrina Maria Kisters 

weduwe van 
JOHANNES GERHARDUS KOEDIJK 

Zij werd in Kevelaer geboren op 18-2-
1899. Na gesterkt te zijn door het sa
crament van de zieken overleed zij in 

het R.K. Ziekenhuis te Almelo op 
24-11-1978. 

Haar lichaam legden wij ter ruste op 
het R.K. Kerkhof in Rijssen 28-11-1978 

d.o.v. 

" Komt gezegenden van Mijn Vader en 
ontvangt het Rijk, dat voor u gereed is 
vanaf de grondvesting der wereld." Zo 
liet de kerk ons in 't afgelopen week
end de woorden van de Heer horen. 
Uit alles b leek, dat zij klaar was en dat 
zij bereid was, om de Heer open te 
doen, toen Hij klopte aan haar deur. 
Zij wist heel goed, dat zij in haar 
lichaam de mankementen en de pijnen 
met zich meedroeg, die haar gezond
heid ondermijnden. 
Zij maakte van haar handicap geen 
probleem. Zij nam de dingen, zoals ze 
kwamen. Haar blijmoedige aard en haar 
optimisme hielpen haar, om de onge-

makken van het lichaam te dragen en 
te verdragen. Zij was vol levenslust tot 
het einde toe. 
Ze was een vrouw met een grote inner
lijke beschaving en een fijn besnaard 
karakter. Dat uitte zich in haar omgang 
met haar medemensen. iedereen mocht 
haar graag en ze had veel kennissen 
en vriendinnen. 
In stilte deed ze veel goed en gaf gul 
voor missie en kerk. 
Haar b lijheid en haar optimisme von
den hun grond in een diepgeworteld 
geloof en in een groot Godsvertrouwen. 
Wij mogen daarom in geloof en ver
trouwen aannemen, dat het oordeel van 
Christus, haar Koning , voor haar goed 
zal uitvallen. 

Zij ruste in vrede! 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven na het overlijden 
van onze lieve zuster, schoonzuster en 
tante zeggen wij u hartelijk dank. 

Namens de familie: 

G. Koedijk - Schovers 

Rijssen, november 1978 


