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Wij qed ·:.leen in na Q"l:l· d 

HENDRIKUS FRANCISCUS KOK 
weduwn, ,, ·· . .r. MARIA OEZIENA HEKKE 

H11 werd geboren t'9 Almelo 15 juli 1885. Ge
sterkt door het H. Sacrament der zieken over· 
leed bij Ie Paasdag, 29 maart 1970, in het Din
kelzio;kcr.ht::!• to Losser. Op l april 1970 heb
ben we ziJn lichaam te na:o gelegd op het 

r.k. kerkhof te Losser. 

Bijna 85 1aar worden Is voor de ineeete:i ruet 
wegge!ogd. Maar wio helder van geest i.s wil 
ook dan r.og graag leven. 
Zo oo:: Hendrü:ua Kok. Hlj '.·:as gehecht aan 
het leven. Met zijn l:>hjmoedige en levcmsluati· 
ge aard b!ec! hij zich 1ntcrcneron voor man
sen en gebeurtenissen om hem heen. Hi, was 
een voorbeeldig levenagez.al voor :t!Jn vrouw 
die hem vi;f 1aar ge!oden ontviel, voo: iiJn kin· 
dere:i een goede vader en een lieve cpa voor 
zijn kleinkinderen. 
Nu is vader de ati:te van de dood binnenge
gaan, verlost van zi1n hevig lijden der laat•te 
dagen. Op het hoogfeest van Pasen, de ddg 
van Christus' opstandin'T uit clo3 dood. ging hij 
van ons heen. Met htol geloof waarin vadt!: 
ons ~teeds is voorgegaan, geloven ook wij dat 
de dood geen eindpunt fa, went Christu• heeft 
gezegd na zijn verri1zenia' In helt Huls van mijn 
Vader zal Ik ncn plaats voor u bttrt:iden. 
Mijn kindoren en kleinkindoroi1, ik donk 1ullie 
voor alle bclançotclling en goedhtti<.I die ik 
mocht ondervindon en wartrdoor il: een bhJde 
levensavond mccht hebban. 
l!l;zcndcr dank ik jou mijn dochter, dio me 
thuis steeds met zoveel liefde en zelfopoffering 
omringd hebt. Tot weerziens allemaal op het 
Paasfeest zonder oindA. 

Drul<: de Lange - Losser 

Voor de blijken van deelneming, door 

U betoond na het overlijden van onze 
lieve vader en opa 

Her.àrikus Franciscus Kok 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Losser, april l 97G 


