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In dankbare hennnenng aan 

Annie Koop-ter Huurne 

weduwe van Johan Koop 

• 6 september 1928 
t 23 augustus 2008 

Geboren te Lonneker als derde dochter uit een 
gezin met vier meisies Z11trouwde1n 1958 met 
Johan Koop, gingen wonen aan de Hon1ng1oweg 
en kregen dne kinderen 

Het hele leven van Ma stond 1n het teken van 
zorgzaamheid voor anderen Op twaalf1ange 
leeftiid 1s z11 thuis gebleven om voor haar tweede 
moeder te zorgen en de huishouding op zich te 
nemen. Ook nam zij, toen ze al getrouwd was 
haar eigen vader b11 zich 1n huis en verzorgde 
hem voor langere penode. 

Ma kon gemeten van alle dingen die om haar 
heen gebeurden. Ze had een opgeruimd karak· 
ter en klagen hoorde 1e haar nooit. Als de tuin en 
het huis weer keung waren gaf haar dat een 
gevoel van tevredenheid. 

Ma en Pa konden gemeten van kleine dingen. 
erop uit naar familie en bekenden was aan hen 
besteed. Wanneer de kleinkinderen kwamen om 
over te blijven. zorgde Ma er altijd voor dat er 
wat lekkers was. Ook ·s zondagsmiddags. wan
neer alle kinderen en kleinkinderen er waren. kon 
ze gemeten. Ze kon zo lachen om uitspraken van 
haar kleinkinderen. 

Na het overhjden van Pa. dne 1aar geleden, was 
de wereld voor haar met meer zoals die geweest 
was. Ze miste Pa erg en voelde zich vaak alleen. 
Ze was geloVJg maar had daarb1J ook een 
bepaalde nuchterheid. Ze gaf altijd aan: Ik hOOp 

dat anderen met voor mij hoeven te zorgen 
Helaas gebeurde dit wel . In mei dit 1aar wen:! z11 
ziek en al snel werd duideil1k dat het ongenee
slijk was. Na een kort maar heftig ziekbed is z111n 
haar eigen vertrouwde omgeving ingeslapen 
Samen met Pa blijft ZIJ bij ons. levend 1n onze 
hennnenng. 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling 
en meeleven bij haar afscheid. 

Kinderen 
en kleinkinderen 


