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Z•J werd geboren to De•ekamp 30 a"guslus 1908. 
Voorzien von he! Sacrament der zieken overleed zij in 
het z ekenhu1s Ie 0 denzaal 29 juli 1982. tiaar •.chaam 
heoben WlJ 2 •UJl:-.1tus d . .:i.v. ie rvs.te gelegd 1n het 

paroc~ eel ~erkhof Ie Denekornp. 

Het woord moeder en vroLJw omvc3t een hele wereld 
v.::in zorg. toew.jding en liefdó; dat bemerken wij zo· 
la ng wij h.:>:ar b11 ons hebben lol ons geluk un wij 
morken het p•jnlijk als zij ons door de dood is ontval• 
len: Niemand kt.in h!!or vervangen. Zo is er nu een 
lege plaats gevaHen in onie familie we'Ke niem.:Jnd 
kan o;;»vulfen. Oaf b1engt droelheio me: zie" mee die 
alleen aangevoeld wordt door hen die het a.:ingaot. 
met na e ons. h~ar -.nde"en en naastt! tam 1e. Ons 
blijft we: b1~ do hern1nerin9 aan 'n y,eJbesteed leven, 
da~ s•erft nooit in o s en 10 zal ZIJ b J ons voorllevel" 
In. haar l~ve:uavond werd het stil om haar f-een, voor
ol o'1'ldat ZIJ zelf zich wa, •erugtrok na het overL,den 
van hoor echtger.oot f-f~t was alsof daarmee liet loven 
..-oor haar niet zovea' "leer befe~ende Z6 wu z J 9e· 
hecht aar- haar man en onze vade"' mei , ... 1e z, zovele 
jaren gelukkig is geweest 
WiJ zijn dankbaar om a! hef goede dat wîJ van moe· 
der hebben meegekregen, om het \'Oorbe~~d dat zij 
ons ~llen huefl gegeven en nagelaten, dst is een 
kostbaro erfonis . Z6 leeft z1j voort b'j ons; ma.1r ud 
ons geloof weten wij d1tt 111 persoonlijk ook voortleeft 
bij God in Wie ZÎJ vast geleefde en in alle eenvoud 
gediend heeft, Want een mens is mE!ér da" a'leen 
m"'or 'n lichaam: de mens is beeld en gelijkenu ... an 
God en de Schepper zei hef werk vart z:jn handen en 
geest nooit losla!en. Dat is het oneindige en onsterfe ... 
lijke geluk dat ollen wacht die Hem dieoen en ~un 
leven e1stemmen op 't Woord God" in Jezus Ch~istus 

NaJSf alle droefheid om i:""IOeders sterven mag er daar" 
:>~ óók dankbaarheid Zijn en de bl11de overtuiging dat 
z11 nu thuis is b•J God 1n z1,in hemel, ons aller toe
komst. 

M1Jn gel.e'de kmderen en dierbaren, !(; ga jullie nu 
ve:late". Weest bed.:>1kt voor a! e zorg en 11efde die 
1k van ~ ... ~Jie mocht ondervinden. Mei vader wacht ik 
op jullie tot wi1 eens weer samen Z 1JO ;n het eeuwige 
leven. Vaar: wel dan en to' weder% ens 1 

Wij, die ha.lr kenden en l1efh~dden 1 bidden: 
Heer, geef haM de eeuwige ruit 1n uw Vrede. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden 

van onze beminde moeder, behuwdmoeder en oma 

betuigen wij U onze oprechte donk. 

Familie Koekkoek. 
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