


î Dankbaar herinneren we ons 

Victor Cornelis Denis Nieukoop 

echtgenoot van 

Dorothea Corry Maria Abbink 

Geboren 4 december 1932 te Soerabaja; overle
den -na voorzien te zijn van het Sacrament der 
Zieken- 18 juni 1994 te Enschede; waar wij zijn li
chaam te ruste hebben gelegd op de Wester
begraafplaats a.d. Hengelosestraat 487. 

Hij werd 61 jaar. 

Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd, 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 
dan voelen wij dat er een diepe stilte komt 
en in die stilte zullen wij je opnieuw ontmoeten. 
En telkens weer zullen wij je tegenkomen, 
we zeggen veel te gauw: het is voorbij, 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was en wat je zei. 
We zullen nog altijd grapjes met je maken, 
we zullen samen door het landschap gaan, 
nu je onze handen niet meer aan kunt raken, 
raak je onze harten nog duidelijker aan. 

Een vrolijk en innemend man, die daarom veel 
vrienden en kennissen had. Graag stond hij voor 
een ander klaar. Je hoefde maar te kikken en hij 
was er. Het woordje " nee" kende hij niet. 
Hij genoot van zijn vogels en als het even kon, 
van de Spaanse zon. Hij was gek op zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. 
Het was dan ook moeilijk voor hem om afscheid 
te moeten nemen. 

Een jaar geleden werd hij ziek. Steeds verder 
ging het achteruit, maar dat hoefde niemand te 
weten. Hij vocht moedig door. 
Gelukkig kon hij tot het laatst thuis verzorgd 
worden. en hoe ...... ! 
Voor moeder en iedereen een moeilijke tijd, maar 
met liefde volgehouden. 
Wij zeggen dank voor alles en alles . ". : de vele 
goede jaren samen. 
Rust in God, de ziel van je gebeden. 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de be
langstelling en het medeleven, op welke wijze 
dan ook, getoond tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame va
der, schoonvader en opa. 

Thea Nieukoop-Abbink 
Kinderen en kleinkinderen. 


