
Met veel liefde willen wil blijven 
denken aan 

Wilhelmus Hermanus Koenders 
Tot 27 september 1985 was hij zeer 
gelukkig getrouwd met 

Andrea Johanna Effing. 
Na haar overlijden heeft hij met bewon
derenswaaroige moed aan zi1n leven 
weer zin proberen te geven. Plotseling 
is hij van ons heengegaan op 24 fe
bruari 1989. Hij is 64 jaar oud ge
worden; op 28 juni 1924 werd hij ge
boren te Eibergen. 
Na de Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk te Losser op 28 februari 
hebben wij hem aldaar te rusten ge
legd op ons parochiekerkhof, in het 
graf bij zijn vrouw. 

Als wij vandaag afscheid moeten ne
men van Willem Koenders, dan nemen 
wij afscheid van een heel aktieve man, 
een goede vader en een lieve opa. Een 
man die gemakkelijk kontakten kon 
leggen; die niet thuis bleef zitten maar 
zijn zorg en belangstelling ook liet uit· 
gaan naar het maatschappelijke leven. 
Zo zal de K.V.V. Losser de allerbeste 
herinnering aan hem bewaren. Ook de 
vele mensen die hij, op vakantie, kon 

vermaken met zijn accordeon. Hij had 
een open oog voor mensen die zijn 
hulp nooig hadden. Dat zullen zijn 
vrouw en zijn kinderen op de eerste 
plaats hebben ervaren. 
le11and die veel heeft betekend laat 
ook een grote leegte ach1er. Ook onze 
parochie is hem dank verschuldigd 
voor de tijd en moeite die hij besteed 
heeft aan ons kerkhof. 
Op dat kerkhof leggen wij hem nu te 
rusten. Wij doen dat met veel vertrou · 
wen en in een groot geloof dat de 
Heer zijn leven zal voltooien met een 
vrede en geluk dat nooit meer zal 
eindigen. 
Rust in vrede. 

Wij zijn u zeer erkertelijk voor uw 
meeleven en belangstelling de laatste 
dagen. 
Ook uw aanwezigheid bij zijn uit
vaart en begrafenis z11n voor ons 
een grote steun geweest. Wij zijn u 
daar zeer dankbaar voor. 

Kinderen en kleinkinderen. 


