
Groot was je inzet voor alles 

Moge deze verder leven in ons 



t 
In dankbare herinnering aan 

Betsie Koop - Heerink 
echtgenote van Hennie Koop 

In Beuningen, gemeente Losser, werd zij geboren op 
23 augustus 1936 in een groot gezin. Na een lang ziek
bed en voorzien van het H. Sacrament der Zieken over
leed zij op donderdag 25 maart 2004. Na een plechtige 
Uitvaart hebben wij op dinsdag 30 maart haar lichaam te 
ruste gelegd op het kerkhof in Oldenzaal. 

De schooljaren heeft ze samen met haar zussen door
gebracht bij de zusters Franciscanessen in Noord
Deurningen. Alleen met de vakanties kwam ze naar huis. 
Na haar schooltijd ging ze aan de slag bij de familie 
Roosendaal als dienstmeisje. Hier heeft ze met veel ple
zier gewerkt en leerde ze de kneepjes van het lekker 
koken. 
In 1959 ontmoette ze Hennie op de 'Koale Kermis' in 
Ootmarsum. Op 27 mei 1964 trad ze in het huwelijk met 
hem. Ze gingen wonen aan de Koopsweg, naast het 
ouder1ijk huis van Hennie. Samen kregen ze vier kinderen. 
Ze was voor het gezin een moeder die altijd klaarstond. 
Daarnaast bouwde ze samen met Hennie de zaak op. 
Ze bleek al snel een spil in het bedrijf te zijn. Ze was van 
alle markten thuis, ze verzorgde de administratie, had 
gevoel voor organisatie en wist ook het nodige af van 
de technische aspecten. Daarnaast was Betsie voor 

--zakelijke relaties een goede gastvrouw. De koffie met 

krentenwegge stond altijd klaar en ook kon menigeen 
aanschuiven om mee te eten. Ze is van grote waarde 
geweest voor het bedrijf. . 
Eén van haar grote hobby's was het golfen. Toen ze tien 
jaar geleden vijf golflessen op haar ve~aardag kreeg vond 
ze dat eigenlijk maar niets, maar al snel was ze verknocht 
aan dit spelletje. Op mooie zomeravonden liep ze samen 
met Hennie graag een rondje op de baan. Tijdens haar 
ziekte nam hij haar lange tijd elke zondagmiddag mee 
naar 't Sybrook om samen een hapje te eten. Ze was hier 
een graag geziene gast. 
De bijna veertig jaar huwelijk waren niet altijd zonder 
zorgen door ziektes en ver1ies. Maar Betsie wist altijd de 
kracht te vinden om deze tegenslagen te aanvaarden 
en door te gaan met een gedrevenheid die haar zo 
kenmerkte. Zelfs toen zich bij haar een ongeneselijke 
spierziekte had geopenbaard, bleef ze, zolang ze dat 
kon, de administratie van het bedrijf voeren. 
Betsie heeft zich altijd verbonden gevoeld met de kerk. 
Vele jaren heeft ze met plezier gezongen bij het Gemengd 
Koor van de Mariakerk. Eerst alleen en later samen met 
Hennie. Toen ze niet meer naar de kerk kon gaan, 
volgde ze alles via de kerkradio thuis. 

Voor al uw blijken van medeleven tijdens het lange ziek
bed en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
moeder zijn wij u zeer dankbaar. Daarnaast gaat onze 
speciale dank uit naar de mensen van de thuiszorg en de 
fysiotherapie. 

Hennie Koop 
en kinderen 


