
Dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERARDUS KOENDERS 
ruim 63 jaar echtgenoot van 

Johanna Maria Christina Marcus. 

Hij werd geboren te Aalten 8 oktober 1893. 
Gesterkt door de Sacramenten der Zieken. 

overleed hij te vlanerbrug 22 december 
1983. Wij hebben zijn lichaam te ruste 

gelegd op het parochie·kerkhof te 
Glanerbrug op 27 december 1983. 

Goede God en Vader, door alle verdriet 
h1.-en, willen wij U danken voor het leven 
van mijn man, onze vader en grootvader, 
zoveel jaren lan~ temidden van ons. 
Wij kregen zo de kans veel van hem te leren, 
omdat hij een man was, die zelf eerst voor· 
deed wat hij anderen voorhield. 
llij was voor ons een lichtend voorbeeld 
van volhardende ijver voor het gezin in stoe· 
re werkzaamheid; hij had aandachti~e zorg 
voor ons, zijn vrouw en kinderen; nij gaf 
ons alle kansen onze eigen toekomst op te 
bouwen door zelf gekozen opleidingen: hij 
vroeg dan ook overtuigde inzet; hij volgde 
met aandacht onze interesses, onze vreud· 
de en onze teleurstellingen; dan was hij een 
fijngevoelige en meelevende vriend voor ie· 
der van ons. 
Hij leerde ons vóór alles, door zijn eigen 
optreden: respect. liefde en dankbaarheid 
voor alles wat moeder elke dag voor ieder 
van ons deed. Zo hadden wij een paar prach· 

tige ouders. die heel hun leven hebben in· 
gezet voor elkaar en voor ons, hun kinde· 
ren. 
Tot het einde toe had hij, ondanks ei.11en 
ziekte en blindheid, grote belangstelling 
voor ons, zijn kleinkinderen:hij aanhoorde 
sterk gefuteresseerd graag onze ideeën en 
vertelde van zijn eigen verleden. Zo was hiJ 
voor ons een geweldige grootvader. 
Hij was een man van diep gods~eloot': hij 
heeft er voor geworsteld om zijn geloof 
~pringlevend te houden; hij had frisse en 
sprankelende gedachten over U, onze God 
en Vader, over Jezus Ouistus Uw Zoon en 
over de Heilige Liefdegeest. Hij bad veel tot 
de Heilige Geest om wijsheid, sterkte en 
aktieve liefde. 
Daarom zal hij voor ons een blij11end 11oor· 
beeld blijven. 
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen: 
Heel veel dank voor jullie aandacht, voor 
de liefdevolle verzorging vooral in mijn laat· 
stc levensjaren: ik dank jullie dat jullie zelf 
mij bleven verzorgen in eigen huis en eigen 
gezin. De goede God mose dat jullie rijk 
belonen. Heilige Geest, blijf ons allen ver· 
vullen van U'" vurige liefde. Heilige Maria, 
moeder van Jetus Christus, bid om fijnge· 
voelige ijver voor ons allen. 
Voor uw blijk van medeleven na het over· 
lijden van mijn lieve manpnzc vader en opa 
zeggen '"ij U hartelijk dank. 

J.M.C. Kocnders • Marcus 
Kinderen, klein· en achterkleinkinderen. 


