
t 
Wi l on uw gebed gedenken 

HERMINA MARIA KOEKKOEK 
echtgenote van 

GERARDUS JOHANNES NIEUWLAND 

Zij werd geboren te Rossum (Gem. Weerselo) 
op t6 augustus 1909 en overleed, gesterkt door 
het Sacrament van de Ziekenzalving, te Deur
niogen op 21 december 1978. Zij werd begraven 

op het parochiële kerkhof te Deurningen 
op 27 december 1978. 

M ina, die zo goed wist wat vermoeidheld was, 
als men hard gewerkt had, werd getroffen door 
een vermoeodheid waarvan zij moest beseffen 
dat deze door een ernstige ziekte werd ver· 
oorzaakt. Verblijf in het ziekenhuis bracht geen 
enkele verbetering. Integendeel: toen zij naar 
huls mocht, wilde zij het ontvangen van het 
Sacrament van de zieken n iet uitstellen en 
zij ontving het met groot geloof. Haar wens 
thuis te mogen sterven kon nu vervu ld worden. 
Hoe graag had zij voor haar man en hun huis· 
genoot willen blijven zorgen, maar nu kon zij 
niet anders meer dan verlangen ,.heen te gaan 
om met Christus te zijn, want dat is verreweg 
het beste." (Fil. 1, 23) 
In het hart van haar man en in de harten van 
velen laat zij slechts dankbare herinneringen 
na, niet op de laatste plaats door de wijze 
waarop zij uit dit leven Is heengegaan. Op een 
bijzondere manier heeft zij de Adventsweken 
beleefd. HerhaaldelUk vroeg ziJ: Hoe lang nog? 
Want zij geloofde dat de dood ook is: .. de 
zal ige vervulling van onze hoop" (Titus 2, 13) 
Droefheid is er in onze harten - en toch bidden 
wij in geloof: 

"0 Morgenstond, zo lang verbeid, 
0 Zon van algerechtlgheld: 
De dag breekt aan. de nacht Is om: 
Wij wachten: ach, Heer Jezus. kom! 

Dankbaar was z!J allen, in het bijzonder haar 
man, die haar In haar ziekte hebben bijgestaan, 
maar het was ook een voorrecht haar in haar 
laatste dagen te mogen helpen om haar eniger
mate te kunnen teruggeven wat zij voor ande
ren was geweest. 

Maria, Moeder van altijddurende bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw 
meeleven na het overlijden van mijn dierbare 
echtgenote betu ig ik u mijn hartelijke dank. 

G. J. Nieuwland 


