


,, W ie Mij volgt, za l niet in dui sterni s wande
len, maar het licht des levens bezi tten" . 

(Joannes 8, 12) 

In 1iefd e en dankbaarheid will en wij blijven 
denken aan 

MAR IA W ILLEMINA KOOPMAN 

weduwe van 
J ohannes Antonius K lein-Breteler 

Zij werd geboren op 6 mei 1902 in H eino en is 
over leden te Oldenzaal op 4 juni 1974 in het 
r. k. ziekenhuis, na voorzien te zijn van het H. 
Oliese l. Na de E ucharistieviering in de Sint 
An toniuskerk hebben wij haar begraven op het 
r .k. ke rkhof van O ldenzaal op 7 juni 1974. 
Hoewel we wisten dat we weinig hoop· moch
ten hebben, kwam toch haar sterven hard aan. 
Zij laat een leegte na, die we nu in ons ver
dr iet moeilijk kunnen vullen. Maar eens zal 
die leegte minde r pijn doen, door de vele mooie 
herinneringen aan a l het goede in haar leven. 
'vVant altijd stond ze klaa r voor anderen; nooit 
vroeg ze iets voor zichzelf. N iemand deed i.e
vergeefs een beroep op haar . Ze was blij met 
het leven van iedere dag, dankbaar voor de 
attenti es die ze mocht ontvangen. Met liefde en 
toewij ding zorgde zij voor hen, die 0111 haar 
heen leefden ; voor haar man, toen ze 110g sa
men waren, voor T ruus en Theo en de klein
kinderen waar ze zo ontzettend veel van hield. 
Zij deed dit alles vanuit een diepdoor!eefd 

Godsvertrou wen, dat mede tot ui ting kwam in 
haar verer ing van de H eilige J ozef en Maria. 
die zij o.a. in Lourdes mocht bezoeken . 
E igen lijk kunn en we niet voldoende uitdruk
ken wat ze voor ons betekende. Vl oorden 
schieten hier tekort. Dankbaar zijn we, omdat 
we haar in ons leven hebben mogen kennen. 
In ons ha rt zal ze bli jven voor tleven. 
Lieve Oma, wij zu llen U erg missen, maar we 
zullen niet vergeten hoe fijn het was toen U 
bij ons was. ' 
God, wij vert rouwen erop dat voor haa r deze 
dood niet het einde betekent. Gij weet hoe zij 
U gediend heeft in haar leven ; hoe zij steeds 
geprobeerd heeft te leven, zoals Uw Zoon J e
zus Christus ons geleerd heeft . Diep geloofde 
ze in een leven na dit leven. W il haar daarom 
tot U nemen, God, en laat haar delen in Uw 
eeuwige vreugde. 

Voor uw belangstelling en meeleven bij de 
ziekte en het overli jden van Mevrouw Marie 
K lein-B reteler - Koopman, zeggen wij u allen 
hartelijk dank. 

Namens de familie: 
Mevr. T ruus E ngbers - Ros 

Oldenzaal, jw1i 1974. 


