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In dankbare hennnenng aan 

GERARDUS JOHANNES KOX 

echtgenoot van 
Geertrutda Mana Ale•da Spanjer 

H•t werd 2 december 1908 te Keyenborg geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zoeken. 
overleed hij op 27 november 1985 te Neede 

Zotn lichaam werd ter ruste gelegd op het RK. 
kerkhof te Neede op 30 november 1985. 

Een goed en rechtschapen mens ts onverwachts 
van ons heengegaan, Gerard Kox Een mens die 
heel 211n teven hard heeft gewerkt voor het geluk 
van z•jn vrouw en van zitn dierbaren 
Samen met z•jn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
genoot htj van elke dag doe God hem gaf. 
Een man d•e door z•ekte 13 jaar geleden op 
64·la"ge teeftijd moest stoppen met ztjn werk. 
Sondsdten leefde hot samen met z•tn naasten in 
onzekerheid over zotn kwetsbare gezondheid. Hij 
was tevreden met de kletne dtngen •n het leven. 
Thuis vond hij volop bezigheden. In zijn vnje tijd 
werkte h•t graag op het lar.d 
Hij was een blotmoed•g man, op wie noottvergeefs 
een beroep werd gedaan. 

Zo os hij een onvergeteltjke zorgzame echtgenoot 
geworden. een fttne vader en opa voor zijn kin· 
deren en kleink•nderen. Verdrietig en tegelijk 
dankbaar voor alle goede taren en y,ederztjdse 
zorg sluoten wij ons aan b•t Zttn geloof en bidden. 
Goede God, het leven van pa was een geschenk 
aan ons, U ontvangt het van ons terug, rijker en 
gaverdoortrouwe vervulling van zitn aardset aak. 
Omgeef hem met het licht van Uw eeuwlghe•d. 
waar duozend jaren zim als een dag. En laat ons 
voorwie de dag soms lang valt. eenmaalverenigd 
worden met hem, dte we zo graag nog wat langer 
in ons midden hadden gehad 

Dat vragen wij U door Chnstus onze Heer, 
Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en 
opa betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

G. M. A. Kox- Spanjer 
kinderen en kleinkinderen 


