
In dankbare her innering aan 

Toos Kokkelkoren - Leber 

weduwe van 
Herman Kokkelkoren 

Ze werd geboren op 23 november 1919 te Winschoten. 
Na een ernstige ziekte is ze in het verpleeghuis Trivium, 
afdeling Roparun Hospice te Hengelo op 8 november 
2002 overleden. Op 12 november 2002 hebben we 
afscheid van haar genomen en haar lichaam te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Lonneker. 

Vee l vrienden e n kennissen herinneren zich Toos als 
het zonnetje in het gezelschap, alt ijd actief, f link en 
ondanks haar leeftijd nog immer zeer vitaal. Elke dag 
kende zijn programma's. Met haar warmte en 
blijmoedigheid maakte ze makkelijk haar contacten en 
dat waren er vele. 

Tijdens haar leven heeft ze ook moeilijke periodes 
gekend. Maar t elkens wist ze zich er daadkrachtig 
doorheen te slaan en was ze een licht voor anderen. Zo 
heeft ze haar man gedurende zijn laatste levensfase 
thuis liefdevol verzorgd. 

I ntens ko n ze genieten van de vele socia le contacten, 
haar gezin en kleinkinderen. Zelfs op oudere leeftijd 
bleef ze vooral deelnemer, een rust plek past e haar niet. 
Hoopvol keek ze uit naar de toekomst, d ie plotsklaps 
een geheel andere wending aan haar leven gaf. 

In de laatste fase van haar leven nam ze zelf de regie 
ter hand en toonde ze zich dapper e n wi lskrachtig: 
"Het was goed zo!". 

We bidden de Heer van leven en dood dat Hij onze 
moeder, schoonmoeder en oma mag opnemen in Zijn 
eeuwige Koninkrijk e n dat zij daar alt ijd in blijdschap 
en geluk mag zijn. 

Wij willen u hart e lij k danken voor uw medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder 
en oma. 

Henk Kokke lkoren 
J os Kokkelkoren 
Peter en Lea Kokkelkoren • Soer 
Thomas, Frank, Leonie en Marit 


