
Als ik geroepen word om te gaan, 
laat mij dan nog even stil staan, 

om nog eenmaal te kijken en te luisteren 
naar wat ik zo intens heb liefgehad. 

Î In dankbaarheid gedenken wij 

Johannes Hendrikus Kokkeler 

echtgenoot van 

ALI VAN ROOIJ 

Hij werd geboren op 26 november 1921 te En
schede en overleed op 5 oktober 1996 in het Ver
pleegcentrum Twente-Oost, locatie Denekamp. 
Na de plechtig gezongen Uitvaartmis hebben wij 
hem op 9 oktober d.a.v. te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof te De Lutte. 

Na een bewogen, vruchtbaar en gelukkig leven 
is Joop temidden van ons overleden. 
Joop had het vaak over de angstige tijden in de 
oorlog, zijn verblijf in Duitsland. Maar ook over 
zijn gelukkige jeugd, de grote liefde voor zijn 
moeder, de sterke band in die tijd met zijn broers 
en zussen. 
In zijn werkzame leven heeft hij een zeer goe
de naam opgebouwd als vertegenwoordiger voor 
een aantal firma's, laatstelijk voor Reckitt & 
Col man. 
Altijd zal ons het beeld bijblijven van de man die 
van dag tot dag honderden winkeliers in Over
ijssel en Drenthe bezocht en hen met grote des
kundigheid en enthousiasme als klant wist te be
houden. Hij gaf zich volledig voor de taken waar
voor hij stond. Bij' dit alles stond een hartelijke 
relatie met zijn kanten en collega's voor hem 
voorop. 

In de jaren '60 gaf hij een belangrijke wending 
aan ons leven. Hij bouwde een huis in het Lut
terzand, ons Boshuis. Ons leven, ons denken, 
is sedertdien in hoge mate bepaald door deze 
plek. Voor zijn kleinl<inderen is nu dan ook "Opa 
Boshuis" overleden. 
Rond het Boshuis verging het hem zoals in zijn 
werk. Een niet aflatende energie om dit plekje 
tot ons "paradijsje" te maken, zoals hij het zelf 
noemde. Maar ook, om een hartelijke relatie op 
te bouwen met de mensen om ons heen, onze 
naoberschop. 
Helaas zijn de laatste 20 jaren uit deze gelukki
ge periode van tijd tot tijd overschaduwt door 
ernstige aanslagen op zijn gezondheid. De af
gelopen drie jaren waren hiervan het trieste ein
de. Geveld door een hersenbloeding verbleef hij 
in Verpleeghuis Gerardus Majella in Denekamp. 
Een plaats waar hij tot op het allerlaatst liefde
vol verzorgd is. Maar ook een plaats die hij grap
penderwijs zijn "gevangenis" placht te noemen. 
Zijn vurige wens om met ons oud te worden in 
ZiJn Bosliuis is helaas niet in vervulling gegaan. 
Desalniettemin heeft hij ook de laatste jaren met 
volle teugen genoten van de mensen om hem 
heen, van zijn kleinkinderen Anneke en Chris 
in het bijzonder. De zondagen thuis in het Lut
terzand waren absolute hoogtepunten voor hem. 
Joop, lieve man, vader en opa, vaarwel en tot 
ziens. 

Wij danken U hartelij'k voor uw meeleven na het 
overlijden van mijn ieve man, onze zorgzame 
vader en opa. 

Ali Kokkeler-Van Rooij 
Ben & Henriêtte Kokkeler 
Anneke & Chris 


