
Dit prentje blijft een gedachtenis aan 

Johannes Bernardus Gerardus Koop 
Joop 

Hij werd geboren in de Lutte gemeente Los
ser op 28 september 1942. Op hetzelfde 
adres thuis is hij plotseling op de middag van 
Kerstmis 25 december 1995 overleden. Na 
de Uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal 
hebben we Zijn lichaam aan de aarde toe
vertrouwd op de begraafplaats te Oldenzaal 
op 29 december. 

Joop groeide op in een groot gezin van 10 
kinderen, 8 meisjes en 2 jongens: hij was de 
jongste. 
Hij heeft het moeilijk kunnen verwerken, toen 
in 1967 zijn beide ouders in een tijdsbestek 
van ruim 2 maanden zijn overleden; hij was 
degene, die het graf van vader en moeder 
onderhield; over dit verlies heeft hij nooit 
openlijk kunnen praten. 
Hij werk1e met tussenpauzes op verschil
lende plaatsen; maar de arbeid de laatste 
jaren op de Losserhof, in de boerderij, in de 
tuin, in het bos, lag hem het best. 
Joop was een man die zijn eigen leven 
leidde, die dat moeilijk met anderen kon de
len, ook niet met zijn eigen familie; zo werd 
hij een eenzaam mens. 
In zichzelf kon hij toch genieten van de na-

tuur, van zijn bezig z11n met zijn eigen 
bloementuin en zijn voliëre met kanaries. Erg 
professioneel was het niet: voor hem geen 
probleem, want materialistisch was hij 
niet ingesteld. Zijn interesse ging dan ook 
niet veel verder dan zijn omgeving: de 
Fleerderhoek. Op vakantie gaan lag niet in 
zijn lijn. 
Joop was een gelovig man, in alle eenvoud; 
trouw bezocht hij elke zondag, meestal om 
half 9, de Mariakerk voor de Misviering. Zijn 
ontspanning bestond hoofdzakelijk in een 
kaartje leggen en een borreltje drinken in een 
bekend café in Zuid-Berghuizen, op zondag
morgen. 
Op Kerstmis ging hij onverwacht van ons 
heen. 
Moge de Heer, die ook voor hem geboren 
is, hem de echte kerstvrede schenken. 

We ziJn u dankbaar voor uw medeleven en 
betrokkenheid. 

De familieleden 


