


Dankbare herinnering aan 

Johanna Athresia 
Koop-Olde Daalhuis 

Annie 

Weduwe van Bertus Gerhardus Koop 

Zij werd geboren te Losser 
op 11 februari 1925. 

Zij overleed op 76-jarige leeftijd in het 
V.T.O. te Losser op 16 maart 2001 . 

Na de Eucharistieviering in de Heilige 
Maria Geboortekerk hebben we haar ter 

ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

Zij werd geboren te Losser en zij verhuis
de na het huwelijk naar de Fleerderhoek, 
waar 2 kinderen werden geboren: 
Annemieke en Jose. Later verhuisde ze 
met Opa naar De Lutte waar ze 10 jaar 
lang een café runden: Café Koop. Daarna 
verhuisden ze naar Losser naar de 
Holtinkstraat. Opa overleed 15 jaar gele
den, waarna Oma nog enkele jaren in de 
Holtinkstraat woonde en vervolgens naar 
de Burgemeester Eekhoutstraat verhuis
de, naar een seniorenwoning. 
Ze heeft veel verdriet gehad toen haar 
dochter Annemieke twee en een half jaar 

geleden overleed en ze is sindsdien nooit 
meer de oude geworden. 
Een jaar geleden werd ze ernstig ziek en 
heeft ze enkele operaties moeten onder
gaan, maar haar ziekte bleek ongeneeslijk. 
Oma wilde altijd mooi gekleed gaan en ze 
deed daar haar best voor. Ze wilde dan 
ook graag winkelen. 
Ze was altijd eerlijk, rechtuit en je wist wat 
je aan haar had. Oma was heel gek met 
haar kleinkinderen, wij waren alles voor 
haar. 
Oma hield ook veel van fietsen en ze vond 
het heel erg dat ze dat de laatste tijd niet 
meer kon. 
Ze wilde niet afhankelijk zijn. 
Oma ging ook altijd kaarten met haar 
kaartclubje en met deze vrouwen ging ze 
ook altijd een keer in de maand uit eten. 
Oma je was een lieve moeder en oma. Wij 
gunnen je nu de rust, maar we zullen je 
heel erg missen en nooit vergeten. 

Voor Uw belangstelling tijdens Moeders en 
Oma's ziekte en na haar heengaan willen 
wij U met dit aandenken dankzeggen. 

Kinderen en kleinkinderen 

Losser, maart 2001 . 




