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Dankbare herinnering aan 

Guus Koenders 
die 28 januari 1973 te Winterswijk wer1 
geboren en door het H Doopsel kind van 
God werd. 
A~ht jaar heeft Guus, in de ouderlijke wo· 
n1ng van "De Rietstap" en in de nieuwe 
hofstede te Noordbroek, de zorg en liefde 
van vader en moeder en de vriendschap 
van zijn drie zu,jes mogen kennen. 
Niemand kon vermoeden dat ons geluk en 
en onze toekomstdromen zo onverwacht 
verstoord zouden worden. 
In zijn /'eugdlg enthousiasme kwam Guus 
ongelukk gerwljs ten val en reeds de vol· 
gende dag, op 18 augustus 1981, gaf hij 
na de priesterlijke zegen, zijn jo~ge leven 
terug aan zijn Schepper. 
Op 21 eugustus hebben wij samen in de 
parochiekerk van Breedenbroek rond hem 
de H. !:ucharistie gevierd tot troost voor 
elkaar e~ 1n dankba&rheid voor zijn vriend· 
schap, helde en Ijver. Wij hebben hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats In het 
familiegraf :e Breedenbroek, vanwaar Guus 
de blijde Dag der Verrijzenis verwacht. 
Lieve Guus, we zullen je heel erg missen; 
want je was een trouwe vriend van je 
vader, mot wie jo nu reeds nadacht over 
het wel en weo van de nieuwe boerderij. 
Jouw tedere en aanhankelijke liefde voor 
je mama en je spontane hartelilkheld voor 
Jeanette, Mariëlle en Sylvia blijven in onze 
herinnering. De ijver, waarmee jij je voc;,r
bereidde op Je Eerste H. Communie, je 
ernst en je humor, je speelsheid en je 
ijver zullen we nooit vergeten. 

Lieve ouders, zusjes, ome en allen, die 
Uw goedheid een mij hebt gegeven, har· 
telijk dank voor alles. In Gods blijde Wo· 
ninll blijf ik met jullie meeleven en voor 
jullie bidden. 

Neen wij wagen 
·1 niet te vragen · 

Waarom. waarom toch. o Heer? 
In Uw hoede, 
o Algoede 

Vinden wij ons Guusje weer. 

Uit 't lijden 
in 't verblijden 

opgevoerd door engelenhand, 
bloeit ge boven 
in Gods hoven, 

bloemke, door Zijn zorg verplant. 

Voor Uw meeleven en steun, ondervonden 
bij het plotseling heengaan van ons lieve 
zoontje en broertje 

GUUS KO ENDERS 

zegge~ wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
Bennie en Truus Koenders- Tiemessen 

Noo1dbroek (Gr.), Hemrik 3 
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