
Rust nu maar uit, 
Je hebt 1e strijd gestreden, 
Je hebt het moedig gedaan, 
Wie kan begrijpen, wat je he!Jt geleden, 
Wie kan voelen, wat je hebt doorstaan. 
Rust nu maar uit. 

'n Dankbare herinnering aan 

JO KOLBRINK 

.veduwe van 

Gerard Koekkoek op Munsterhuis 

wedergelrouwd met Bertus Anbergen 

Zij werd geboren op 6 maart 1920 in 
Denekamp. Na een lang ziekbed is zij 
gestorven op 12 mei 1984 Wij hebben af
scheid van haar genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk. 
waarna we haar begeleid hebben naar 
haar laatste rustplaats op het kerkhof 
in Oldenzaal. 

Lieve moeder, wat ben je vroeg van ons 
heengegaan. We hadden je nog zo graag 
in ons midden gehad, als moeder, als 
oma. 
We hadden met onze verhalen nog zo 
graag naar je toe gewild. 
Want je had een luisterend oor 

Do:;r jouw manier van leven heb je ons 
duidelijk gemaakt, dat leven betekent; er 
ZiJn voor de ander. 
Je was een moedige vrouw; jouw leven 
1s niet altijd over rozen gegaan. 
Maar je hield moedig stand en je hebt 
ons geleerd, hoe Je met tegenslagen kunt 
omgaan. 
Daar zijn we je dankbaar voor, zoals we 
je danken voor de hartelijkheid en de 
zorg, waarmee je ons omringde; ie kin
deren en kleinkinderen. 
Ons gezin en jouw geloof in mensen en 
daardoor ;n God zelf waren je grote 
steun. 
Ook hierin heb je ons de weg gewezen 
om mee te bouwen aan een bewoonbare 
wereld. 
Je bent nu van veel pijn en verdriet 
verlost en wij geloven. dat je met liefde 
en in alle vrede bent opgenomen bij de 
Heer van àlle leven. 
Hij zal goedmaken, wat je misschien in 
je aardse leven te kort hebt gehad. 
Maria, de moeder van Jezus zal jou en 
ons helpen om deze overgang te kunnen 
verwerken. 
Verhalen en herinneringen aan JOUW leven 
zullen de leegte vullen, die nu ontstaan is. 
Wij blijven over je praten, 
WIJ bLjven aan je denken. 
maar bovenal we blijven je dankbaar. 


