
Wilt u in uw gebeden blijven gedenken 

JOHANNA EUPHEMIA KOOP 
'---" 'n de Lutte werd zij geboren 24 maart 

1898. Haar kerkelijk huwelijk sloot zij 
in de Maria Geboorteparochie te Losser 

'-" 12 januari 1922 met 
Gerrit Jan Snippert 

Ofschoon we wisten , dat zij tekenen 
van hoge ouderdom vertoonde, stierf 
zij nog onverwachts 14 april 1979 in 
" Bruggerbosch" te Glanerbrug. Zij ont· 
ving de ziekenzalving en werd te Los· 
ser begraven bij haar man op het kerk
hof van de Maria Geboorteparochie, 
woensdag 18 april 1979. 

Han was een vrouw, die wist van aan
pakken. Met en later, sinds 15 juni 1958, 
zonder haar man, werkte zij van 's mor
gens vroeg tot 's avonds laat op de boer
derij . Alles mocht er gezien worden. 
Binnen en buiten stond er alles fris bij. 
Tussendoor vond zij tijd om meerdere 
malen per weèk naar de kerk te gaan 
om de Heer te prijzen : danken voor 
het bereikte en vragen voor de toe
komst. omdat zij zich diep bewust was, 
iNaar de wasdom vandaan komt. Bidden 

'"---'kon zij als weinig anderen. 

En dacht u, dat zij dan snel huiswaarts 
keerde? Ach neen, onderweg had zij 
meerdere koffiehuisjes van familie en 
goede kennissen. Ze maakte er een 
gezell ig babbeltje om daarna met ver
nieuwde ijver haar dagtaak te volbren· 
gen. Zo heeft zij geleefd tot het einde 
toe. Een moeder om steeds trots op te 
zijn en haar goedigheid in ons leven 
na te volgen. 
Heer, op Paaszaterdag hopen wij , dat 
zij met het hemelkoor van engelen mee 
mag juichen om die grote Koning, 
juichen om de overwinning: sterven is 
leven in eeuwigheid. 

Voor uw blijken van medeleven, be· 
toond na het overlijden van onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder, 
zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkind 


