
Hwr jo11 

.Ie hent er ni<•t ml'er 

en wch :11/1('11 ll'ij je groeten. 
Je elkt• clag 1reer 
1·ele 111afr11 0111111oete11. 

Je lw11clm. je lippen, je lach. 
.Ie bent bij ons iedere dag. 

Ei:n liefdevolle herinnering aan 

Nico Koekenberg 

echtgenoot van 

Miep Kockcnberg-Olde Knltcr 

Nico werd gehoren te Losser, 21 februari 1937 
en overleed te Oldenzaal op 4 maart 2001 . 

Nico. papa. opa. \\as een goed mens die Yoor iedereen klaarstond. 
Je kon altijd een beroep op hem doen en niets was hem te \Cd . 

!\tet de motor toeren door het mooie Twente was zijn grote 
passie. Vele men~en. vooral gehandicapten. heeft hij met menig 
motorritje een groot plc1ier gedaan. 

Hij hield van ge1elligheid en mensen om Lieh heen en stom! 
bekend om de praatjes die hij. op de hoek \'an zijn tuin. met vele 
mensen maakte. Altijd tag hij de goedheid in de mens . 

Miep en 1ijn gezin waren 1ij11 grote trots. Hij zorgde op 1ijn 
manier altijd voor geborgenheid. De hechte band in 1ijn ge1in 
was \oor hem erg bclangrijl-.. Zi.1n veilige haven was ons huis aan 
de Burgemeester Wallerstraat. Samen met mama deelde hij hier 
1ijn geluk en genoot hij \an de talrijke bC1oeken van de kinderen 
en kleinkinderen. Zijn huis \\·as 'n ''thuis" voor iedereen. 

Jammer genoeg heeft hij maar kort kunnen genieten rnn 1i_1n 
kleinkinderen waar hij zo dol op was. Opa Nico had nog 10 graag 
vele motorritjes met hen gemaakt. 

Ook heeft het hem erg veel moeite gekost om zijn eigen opge· 
bouwde bedrijf vroegtijdig te moeten overdragen. want de 
techniek en het zaken doen waren 1ijn l u~t en zijn leven. 
Lieve Nico. lieve papa. lieve opa. wat zullen we jou missen. maar 
de herinnering aan jou. is voor ons van onschatbare waarde. 

Voor uw helangstelling en mcek:,·en tijdens de ziekte en na het 
oYerlijden \'an mijn man. onze p<ipa en opa. willen wij u hanclijl.. 
bedanken. 
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