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Ter herinnering aan 

ANTOON KOOP 
echrgenoot van 
ANNIE WELHUIS 

HIJ werd qeboren op 7 maart 1922 te Ol
denzaal en overleed op 6 februari 1992, na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken. Op 10 februari werd zijn lichaam 
te ru~re gelegd op het r.k. kerkhof te 
De Lutte. 

Je wilde nog zoveel. maar had niet meer 
de kracht. je hebt je strijd gestreden. 
Onvoorstelbaar wat je hebt qekund. maar 
de oogst was je niet gegund. 
Niemand weet wat je hebt doorstaan. vol 
goede moed ben je steeds door het leven 
gegaan. 
Achter je ligt 'n leven van werken en plicht 
altijd stond je klaar en niets was teveel. 
Graag had je nog je 70ste verjaardag ge
vierd Ie leefde o zo graag. want feest vie· 
ren dat kon Je. 
Samen met ma ben je de laatste paar maan
den door berg en dal gegaan. je wilde er 
op uit. thuis zitten vond je altijd al niets. 
T1Jdens je zlekre ging het je altijd . goed· 
Je wilde flink blijven. 

Pa bedankt voor alle liefde en iorg die je 
aan ons hebt gegeven. 
We hadden je nog graag vele jaren in ons 
midden gehad 
Moge door de voorspraak van de H. Maria 
de Heer hem opnemen In Zijn Hemels 
Vaderhuis. 
Onze Vader - Wees Gegroet 

Vele wegen lelden 
door het aards gewoel. 
Maar alle wegen lelden 
naar het zelfde doel. 
Ge kunt met twee of drle!!n 
het levenspad bet reen. 
De laatste schreden echter 
gaat de mens alleen. 
Aan ' t einde van de levensweg 
verschijnt ' t visioen 
Beseffen we dat we her zwaarsre 
alleen moeren doen. 

Voor uw medeleven en belangstelling tij 
dens de ziekte en na 't overlijden van mijn 
lieve man. onze vader. schoonvader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Annie Koop· Welhuis 
Ine en Hans-Dieter 
Harrie en Annette 
Tonnie en Ellen 
en kleinkinderen 

De Lutte, februari 1992 
Beatrixstraat 40 
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