
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Josephus Kosse 
geboren in Ambt Hardenberg op 18 sep
tember 1911; weduwnaar van Maria Aleida 
Back en levensgezel van Dmie Hi/berink
Jannink, oi·erleden op 8 november 1989 

Na een 78-jang, veelbewogen leven over
leed vader toch nog onverwacht. Tot op het 
laatste moment liet hij ons merken wie hij 
was en voor welke idealen hij stond. Met 
name hield hij ons altijd voor dat saamho
righeid, eerlijkheid en rechtvaardigheid het 
leven tot een waardevolle belevenis maken. 
Het was niet altijd even gemakkelijk in zijn 
bestaan. Met name maakte de slopende en 
langdurige ziekte van zijn echtgenote, onze 
mo~der, het hem bijna onmogelijk om zijn 
gezm samen te houden. Ook waren allerlei 
materiële tegenslagen zijn deel. Maar on
danks dit alles wist hij ons samen te hou
den: zo niet in plaats, dan wel in geest. 
Eerlijkheid en rechtvaardigheid stonden bij 
hem voorop. Altijd kwam hij op voor de 
onmondigen en voor hen die niet of nauwe
lijks zichzelf konden verdedigen. Zijn vecht
lustig.een.vasthoudende aanvallen bij onge
recht1ghe1d maakten hem soms moeilijk in 
de omgang. Maar altijd werd zijn strijdlust 
getemperd door 71jn goed ontwikkeld ge-

voel voor humor en zijn tolerante levens
houding. Niet voor niets was 1ijn adagium: 
"Leven en laten leven". En inderdaad, hier 
leefde hiJ zelf ook naar. Daarbij trok hij 
zich weinig aan van allerlei gewoontes en 
gebruiken. Alleen al het feit dat hij op 1 juni 
1973 Dinie Hilberink-Jannink meteen ring 
symbolisch liet weten dat hij haar voor 
altijd liefhad, zonder met haar te trouwen 
duidt hierop. ' 
Met dankbaarheid zien wij terug op vaders 
!11oeilijke, maar waardevolle bestaan. Zijn 
idealen leven m ons voort. Daarom willen 
wij ook niet al te treurig zijn. Zeker niet nu 
vaders slechte lichamelijke toestand al zo 
lang zo'n zware druk voor hem was. Met 
hem ven rouwen wij op begrip en acceptatie 
als hij voor zijn Schepper staat. Zijn zeer 
persoonlijk gekleurde en diep doorvoelde 
geloof heeft hem naar deze voleinding 
gebracht. 
Vader leeft voort in onze herinnering en 
onze levensstijl. Voor hem is nu het laatste 
blad gevallen. Het was goed samen te zijn. 

Wij danken u voor de manier waarop u 
allen uw saamhorigheid met vader en onze 
familie hebt laten merken. 

Kinderen, hun echtgenotes en 
hefdespanners en kleinkinderen 


