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MARIA JOHANNA REUVERS 

weduwe van 
Johannes Hendricus Kokkeler 

Ze werd geboren op 19 november 1890 te 
Avereest. Ze overleed in het R.K. zieken· 
huis St. Jozef te Oldenzaal op 24 januari 
1983, na het ontvangen van de sacramenten 
van de zieken. De uitvaartdienst had plaats 
in de St. Jakobuskerk te Enschede op 27 
januari d.a.v. De crematieplechtigheid was 
te Usselo. Ze is 92jaar geworden. 
Van de 40 jaar, dat ze gelukkig getrouwd 
was, woonde ze zevenendertig jaar met haar 
gezin aan de Hogelandsingel. Haar kinderen 
gaf ze, samen met haar man, een fijne jeugd. 
Voor iedereen stond ze klaar om te helpen. 
Zo stond ze bekend. 
In 1950 overleed haar man. Dat was een 
diepe inbreuk op de altijd zo grote saamho
righeid. Daarna volgden nog meer tegensla· 
gen, vooral door ziektes. De laatste vijftien 
jaar woonde ze in het Gerardus Majella-huis 
in Denekamp, waar ze zich dank zij de goe
de zorgen van de verpleel?kundigen en dank 
zij de veelvuldige bezoefen van haar zoon 
Gerard vanaf de eerste dag thuis voelde. 
Haar geloof stond niet apart, het doordrong 
haar hele leven. Zolang ze kon, maakte ze 
regelmatig de vieringen mee in de kapel. 

Toen haar dit onmogelijk werd ontving ze 
elke Zondag ons Heer op lu!ar kamer. Ze 
was niet bang toen ze haar einde voelde na· 
deren. Ze wist dat er in het huis van de Va· 
der veel woningen zijn. En had ze niet vaak 
gebeden: , ,Heilige Maria, moeder van God, 
bid voor ons, nu in het uur van onze dood"? 
Haar laatste wens willen we graag vervullen: 
haar uitgeleide doen met gregoriaanse ge· 
zangen. 
" In paradisum dedueant te angeli ••. " 

Beste Jo en Gerard, houd in ere wat vader 
en ik jullie hebben meegegeven. 

ONZE VADER 
WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor Uw medeleven 
en voor Uw bewijzen van deelneming bij de 
ziekte en het overlijden van onze moeder 
en oma. 

GJ. Kokkeler 
J.F. Zwakenberg • Kokkeler 
A. Zwakenberg 
Klein· en achterkleinkinderen. 


