
_I_ Een dankbare en fl1ne herinnering aan 

1 Gerrit Koopman 
weduwnaar van Marie W1enk 
levenspartner van Alie Maathu1s-Rozeman 

Hij werd geboren op 16 1anuari 1919 1n Tubbergen. 
Na nog voorzien te zi1n van het H. Sacrament der Zie
ken, is hij op 15 JUii 1999 in Almelo overleden. 
Wij namen afscheid van hem op 19 jul 1999 tijdens 
de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk te Almelo, 
waarna wij hem begeleid hebben naar het cremato
rium in diezelfde plaats. 

Vader werd geboren in een groot gezin. Al heel vroeg 
m z11n leven is hij begonnen met werken. Zo ging dat 
an die dagen. Hij kende daarom een groot plichts
besef. Op t11d z11n. dal was zijn motto. Omdat h11 al 
vroeg in zijn leven moest werken kreeg hij niet de kans 
om te gaan leren. Die kans om te leren heeft hij zijn 
kinderen wel willen geven. 
Het leven van vader kende zowel hoogtepunten als 
dieptepunten. Dat liep als een rode draad door z11n 
leven. Na de oorlog 1s hij getrouwd. Toen kende hij 
mooie jaren, doordat hij een zaak ging opbouwen. 
Zijn emigratie naar Canada werd echter geen suc
ces. Met lege handen moest hij, na uit Canada te ZiJn 
teruggekeerd, an Nederland opnieuw beginnen. H11 
heeft toen het chauffeursvak op zich genomen. Vele 
jaren reed hij ook op de internationale routes. 

In 1973 werd moeder ziek en kwam zij 2 iaar later te 
overlijden. Dat was een nieuw dieptepunt voor va
der. Bovendien werd zijn eigen gezondheid ook min
der. Eerst werd zijn zicht steeds minder. Later ging 
z11n gehoor ook achteruit. 
Dat betekende. dat hij steeds minder kontakt kon 
krijgen met z11n omgeving. Mensen bleven dan weg 
met name uit de familiekring. Dat feil heeft hem veel 
pijn gedaan. Ook al omdat sommige mensen ook 
wegbleven toen zijn vrouw ziek was. 
De laatste 7 1aren ging het beduidend minder met 
vader. Hij toonde geen imt1at1even meer. Voor die tijd 
was hij altiJd de gangmaker. Toch heeft hij die laatste 
jaren nog een fijne ti jd gehad met zijn levenspartner 
Alle. 

WiJ nemen afscheid van een eenvoudig man. die al
tijd wel een grapie had voor de mensen in zijn omge
ving. De humor en zijn eenvoud waren zijn grote 
kracht. Wij bidden God dan ook, dat hij nu gelukkig 
mag zijn in de hemel waar h11 verenigd mag worden 
met zijn vrouw Marie. Wij willen Gemt Koopman dan
ken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. 

W11 willen u danken voor uw medeleven na het over
liiden van m n lieve levenspartner en onze zorgzame 
vader en opa. 

Alie Maathuis-Rozeman 
Kinderen en kleinkinderen 


