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Ter nagedachtenis aan 

Lambertha Viskaal 
weduwe van Bernardus Theodorus Kosse 

Op Hemelvaartsdag, 4 mei 1989, is moeder in 
het bijzijn van haar kinderen in alle rust in de 
Heer ontslapen. Op 83-jarige leeftijd is zij tot de 
Heer teruggekeerd, die zij in haar lange leven 
met trouw heeft gediend. 

Op 26 mei 1905 werd zij te Slagharen geboren 
en op 10 november 1926 trad zij in het huwelijk 
met Bernardus Theodorus Kosse. 
Samen met vader heeft zij in onophoudelijke 
toewijding zorggedragen voor haar elf kinde
ren. In een tijd, waarin men erg zuinig moest 
1.ijn, wist zij door hard werken en volledige 
inzet voor haar man en kinderen te zorgen. 
Niets was haar te veel. Altijd had zij iets voor 
de anderen over en stond voor hen klaar. Het 
was voor haar een behoefte om anderen in haar 
liefde te doen delen. Zij vond er een genoegen 
in anderen wel te doen. En de diepste grond 
voor haar gul gedrag was haar diepe gods
dienstzin. Het gebed en het kerkbezoek namen 
in haar leven een voorname plaats in. 
Toen haar gezondheid niet meer toeliet alleen 
te wonen, is zij in het Clara Fcyocna Heem 
liefdevol opgenomen en verzorgd. 

Zij waardeerde het zeer als men haar kwam 
bezoeken. 
Op 2 maartj.l. ontving zij in aanwezigheid van 
haar kinderen het sacrament der zieken. En 
ofschoon niet alles tot haar doordrong, genoot 
zij van de meelevendheid van haar kinderen. 
Met dankbaarheid mogen we op haar leven 
terugblikken en deze dankbaarheid kan niet 
beter gestalte krijgen dan haar inzet voor ande
ren tot de onze te maken. In gelovig vertrou
wen geven we haar in Gods hand, waar zij nu 
met Christus bij de Vader is. Daar zal zij haar 
zorg en toewijding voor ons voortzetten door 
onze noden en intenties bij de Heer aan te 
bevelen. 
Op dinsdag 9 mei 1989 hebben wij in een 
gezongen Uitvaart afscheid van haar genomen 
en haar te rusten gelegd bij vader op ons 
parochiekerkhof. 
Moeder en oma, bedankt voor uw zorgend 
leven in ons midden en leef nu gelukkig bij de 
Heer. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en belangstelling na het heengaan van onze 
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot
moeder. 

Fam. Kosse 




