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Een vrouw alleen, die de taak van beide ouders, 

vervult met wijsheid en geen tijd vermorst. 

Een vrouw die oprecht geniet van vreugde 

en verdriet verwerkt in haar diepste geloof. 

De kaars leek bijna eindeloos, 

maar is nu stil gedoofd. 

Femy Koopman - Blokhuis 

* 09-05-1923 t 13-04-2013 

Femy Koopman-Blokhuis werd geboren als jongste van 

8 kinderen in het gezin Blokhuis 'stoep' en groeide zorgeloos 

op in Denekamp. In 1943 ontmoette ze Jan Koopman met wie 

ze in 1950 in Tilligte trouwde, samen kregen ze 7 kinderen . 

Het veel te vroege overlijden van haar man, onze papa, op 

16 april 1961, is van grote invloed geweest op haar verdere 

leven. Ze stond alleen voor de opvoeding van haar kinderen 

en die taak heeft ze op bewonderenswaardige wijze vervuld; 

waarbij ze veel kracht uit haar geloof haalde. 

Ook onze levenspartners werden door haar liefdevol in de 

familie opgenomen. 

De zaak moest ze alleen voortzetten, ook dat deed ze met 

verve. Door al dat werk voor haar gezin en de zaak heeft ze 

zichzelf echter vaak moeten wegcijferen. 

Mama was een zelfstandige, sociaal betrokken, maar bovenal 

speciale vrouw. 

Ze heeft veel aandacht, liefde en warmte gegeven aan haar 

kinderen en kleinkinderen waar ze zo trots op was. 

Tijdens de laatste jaren van haar leven, die ze doorbracht in 

verzorgingshuis Gerardus Majella, heeft zij zich op haar beurt 

verheugd op de vele bezoeken en de liefde en aandacht van 

haar kinderen en kleinkinderen. 

Op 13 april 2013 heeft ze, omringd door haar dierbaren, l'let 

leven moeten loslaten. Na de uitvaartviering op 17 april 2013 

in de H.H. Simon en Judaskerk te Tilligte, hebben we haar 

te rusten gelegd op de begraafplaats waar ze na 52 jaar 

herenigd werd met papa. 

Wij zijn verdrietig over het einde van haar voltooide leven, 

maar zullen met liefde, trots en respect aan haar blijven 

denken. 

Lieve oma, wij omarmen u met ons allen, 

zoals u altijd bij ons heeft gedaan. 

Wij bedanken allen die mama de laatste jaren zoveel goede 

zorg en aandacht hebben gegeven. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


