
t de zon scheen, de bloemen bloeiden 
de vogels floten en toen werd het stil. 

ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Gerardus Kokhuis 

"Ben" 
Na 30 gelukkige jaren met zijn vrouw en kin· 
deren Is hij op 12 september 1992 overleden 
in het verpleeghuis "Sint Gerardus 
Majella" te Denekamp waar hij 4 jaar liefde
vol verzorgd werd. 
Op 16 september d.a.v. hebben wij hem be· 
graven op het r.k. kerkhof te Ootmarsum. 

Lieve Ben stierf plotseling, maar toch niet 
onvoorbereid. Een van jouw mooie karakter
trekken was dat jij, zonder op de voorgrond 
te treden in stilte veel goeds deed. Jij had 
veel over voor anderen, ondanks je ziekte 
waardoor je al 11 jaar gekluisterd was aan 
een rolstoel. Er kwam nooit een klacht over 
je lippen, waarin je door ons werd bewon
derd, je genoot van de weinige dingen die 
we je nog konden bieden. Het vier keer in de 
week ophalen door je allerliefste vrouw en 
voor ons een onmisbare en grandioze lieve 
moeder, was jouw alles waard. Je zat dan 
thuis bij de volliere en genoot van de vogels 

en de tuin. Meer verlangen wés er niet 
maar dit was voor hem goud waard. Tot het 
laatste toe heeft hij hier van genoten. 

Wij vinden geen woorden om het te 
zeggen, hoe wij hem zullen missen 
allemaal!!!! 

Het diepst gevoel is moeilijk uit te leggen, 
het hart spreekt een niet uit te spreken taal. 

Tot het 1aatst toe bleef ie vechten om biJ 
ons te blijven en bleef je gevoel voor humor 
aanwezig. 
Jouw droom om zolang mogelijk bij ons te 
kunnen blijven, mocht niet in vervulling 
gaan en niemand geeft antwoord op het 
"waarom." 

Maar wij zijn blij z'on man en vader te heb
ben, en zijn herinnering aan de leuke mo
menten die wij ontzettend veel met hem 
hebben gehad. 
We houden van je. 

Voor uw blijk van deelneming ondervonden 
bij het plotseling overlijden van miin lieve 
man en onze allerliefste vader, betuigen wl1 
U onze oprechte dank. 

Familie Kokhuls 


