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Ter dankbare herinnering aan onze lieve man 

en vader en opa 

Johannes Bernardus Jozef Koel 
echtgenoot van 

GERRITOINA MARIA KOEBRUGG& 

HIJ werd geboren op 23 maart 1916 te Hengelo 
ov en de Heer riep hem plotseling terug op 
5 september 1985 aldaar. De gezongen uitvaart-

dienst vond plaats In de H. Plus X kerk te 
Hengelo ov op 9 september d.a.v. 

waarna de crematie te Usselo. 

Als christenmensen zijn we natuurlijk bedroefd 
en verdrietig om het heengaan - zo plotseling -
van onze lieve man en vader en opa , maar we 
zijn niet zonder hoop en troost. Want we weten 
dat Christus heeft gezegd: " Wie in Mij gelooft. 
zal eeuwig leven hebben". 

Aan deze woorden hebben we een houvast, nu 
we moeten schelden van een man, die ons zo 
lief en dierbaar was en die voor ons heeft ge
zorgd en gewerkt; dat laatste heeft hij altijd 
graag gedaan - en met veel plezier - bij de 
IJsselcentrale, maar om gezondheidsredenen 
moest hij dit op een bepaald moment opgeven: 
het heeft hem veel moeite gekost om dit te 
aanvaarden 

Vader heeft In zijn leven veel meegemaakt; hij 
wilde niet graag om iets vragen, eerder nog 

alles weggeven; hij had nog veel plannen zo
wel voor in- als bulten het huls, maar hij Is 
rustig ingeslapen zoals hij zelf ook altijd heeft 
gewild. 

Wij die achterblljven, zijn hem dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft gedaan en bete
kend en wij vertrouwen erop, dat de Heer hem 
gelukkig zal maken. 

Heer, geef hem de eeuwige rust - an het eeu
wig 1 icht verlichte hem; dat hij ruste In vrede. 
Amen. 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man. onze zorgzame vader en 
opa, danken wij U hartelijk. 

G. M. Koel-Koebrugge 
Kinderen 
Klelnklndaran 

Hengelo ov, september 1985 


