


We bewaren een fijne herinnering aan 

Maria Hermina Johanna Olde Daalhuis 
gedurende 42 jaar de lieve vrouw van 

Hendrik Gerhard Franciscus Koop 

Zij werd op 18 mei 1913 te Weerselo ge
boren. Gesterkt door het sacrament der 
zieken stierf zij op 3 januari 1978 in het 
r.k. ziekenhuis te Oldenzaal. Daar hebben 
we haar lichaam op het kerkhof begraven. 

Deze vrouw was altijd zo graag thuis bij 
haar man en kinderen. Daarom was het 
voor haar een pijnlijke ervaring dat ze op
genomen moest worden in het ziekenhuis. 
Maar een troost was het voor haar te 
weten, dat ze ook op het eind van haar 
leven niet in de steek gelaten werd door 
haar man en kinderen. 
ze bleef met haar gedachten bij hen tot 
de laatste minuut van haar leven. Enkele 
uren voor ze stierf zei ze nog tegen haar 
zoon, dat hij het melken niet moest ver
geten; zo was zij met alles en iedereen 
begaan. 
Ze heeft altijd hard gewerkt voor haar 
11 kinderen; en waar er zoveel waren, 
konden er altijd meer komen, want ze 
was gevoelig en gastvrij. Deze twee eigen
schappen maakte haar tot een vrouw, die 

veel wist te geven en zelf weinig nodig 
had. Het is dan ook niet te verwonderen 
dat ze niet alleen genoot van haar 25 
kleinkinderen, maar ook bezorgd voor hen 
was en met hen meeleefde. 
Het geloof van haar, die wij nu moeten 
missen, zal voor ons een kracht zijn om 
verder te leven zonder haar. 
God, die Liefde zijt, neem haar die leefde 
in liefde op in uw Vaderhuis. Maria, moge 
zij, die de komende zomer met haar lieve 
man naar Lourdes had willen reizen, bij 
u rusten van haar aardse reis. Zij ruste 
in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven, on
dervonden bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame moeder en oma, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

H. G. F. KOOP 
Kinderen en kleinkinderen 

Losser, januari 1978 
Koopsweg 7 


