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Na een mooi  leven  van bijna 91 jaren is op vrijdag 16 juli Cok de Jager-Weterings - 

weduwe van Henk de Jager-  overleden.  Boven de kaart staat als tekst : 

“In de tuin staat de hemelsleutel volop in bloei                                                                                                                          

De vlinders vliegen af en aan.” 

 Afgelopen vrijdag heeft Cok, in het bijzin van haar zoon Dick , dochter Cecile en 

kleindochter Nina de ziekenzalving ontvangen. Na deze zalving heeft ze afscheid 

genomen van haar kinderen, kleindochter en het leven. Voor Cok was het genoeg. Na de 

hersenbloeding vorig jaar had het leven voor haar de glans verloren. 

Ze kon zoveel niet meer.  Ze laat in onze kerk- waarin ze zo actief is 

geweest, zoveel heeft gedaan en voor zoveel mensen veel heeft 

betekend-  een grote lege plek achter.  Laat niemand zich 

achtergesteld voelen als ik hier de naam van Rietje Groeneweg noem. 

Waar Cok was, was Rietje en andersom. Onafscheidelijke vriendinnen.  

Ze zal zo gemist worden.  

 

De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats evenals de crematie in Dieren. Dit i.v.m. 

de coronamaatregelen.  Tijdens die dienst zal zoon Dick het gedicht  ‘Zondagmorgen’ 

van Ida Gerhardt voorlezen. 

 

Het licht begint te wandelen 

door het huis 

en raakt de dingen aan. 

Wij eten 

ons vroege brood gedoopt in zon. 

Je hebt het witte kleed gespreid 

Bericht van overlijden 
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Aanmelden als nieuwe lezer van 
Maanlicht of om af te melden 

Stuur een mail naar  
diana@house-of-innovation.nl 

 

 

Voor meer informatie over de Protestantse 
Gemeente te Angerlo – Doesburg:  

https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/ 
 

 

Mailadres redactie: keescevaal@hotmail.com 
 

en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de 

arbeid rust. 

De handpalm is geopend naar 

het licht. 

 ‘De handpalm is geopend naar het licht. ‘  Dat gold ook voor Cok de Jager. We 

vertrouwen haar toe aan het Licht van de Barmhartige. 

 

Ds. Bram Grandia 
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