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In dankbare herinnering aan 

Rikie Koop • Heerink 

Sinds 14 januari 1978 weduwe van 

Johan Koop 

Zij werd geboren op 14 september 1924 te 
Rossum en overleed op 9 juni 2003 te De Lutte. 
Op 14 juni 2003 hebben wij haar voor het laatst in 
ons midden gehad tijdens de Uitvaartmis, waarna 
we haar lichaam ter ruste hebben gelegd bij haar 
man op het R.K. kerkhof te De Lutte. 

Ma komt uit een gezin van 9 kinderen. Zoals van 
een boerendochter werd verwacht was ze altijd 
een har?e werkster, en na een aantal jaren in een 
wassen1 gewerkt te hebben kwam ze in "betrek
k!ng" als meid op een boerderij in de naaste omge
ving. 
Ze leerde Pa kennen en na een aantal jaren verke
nng trouwden ze op 9 augustus 1952 en kwamen 
in de "Fleerderhook" te wonen. Zo heel erg naar je 
zin was dit niet en toen er na 5 jaar huizen werden 
gebouwd in De Lutte zijn jullie daarheen verhuisd 
en heb je daar al die jaren gewoond. Helaas kreeg 
Pa al op jonge leeftijd gezondheidsklachten. 
Toen de oudste uit ons gezin net was getrouwd en 

Pa nog heel even van zijn eerste kleinkind mocht 
genie~en overleed Pa op 14 januari 1978, 1 O dagen 
na z11n sae verjaardag aan een hartaanval. We 
hebben nog steeds diepe bewondering en respect 
voor de manier waarop jij dit verlies hebt gedragen 
en ons toch in je eentje hebt opgevoed en altijd 
voor ons klaar stond. 
Dit was beslist niet altijd gemakkelijk. 
Toen Marcel en Marion besloten om samen bij jou 
te komen v.:onen was je daarmee heel gelukkig, 
ook omdat 1e gezondheid toen achteruit ging en 
alles niet meer zo snel ging als vroeger en je 
steeds meer moest inleveren. 
Toch ~eb)e nog e~kele jaren mogen genieten van 
d~ kleinkinderen die elke dag even bij jou binnen 
wipten. 
Toen _wij ~nkele weken geleden hoorden dat je heel 
ernstig ziek was en op het laatst een ziekenhuis
opname noodzakelijk was, hebben wij hopelijk 
a!les kunnen doen om je het zo aangenaam moge· 
IIJk te make~. Ik voe! me hier veilig zei je steeds 
weer. Toch vinden w11 het heel fijn dat wij je uitein· 
delijk toch nog even in je eigen huis mochten heb
ben en je temidden van ons allen je verdiende rust 
hebt gekregen. 

Ma bedankt voor wie je was. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve moeder en oma 
zeggen wij u hartelijk dank. 

De Lutte, juni 2003 
Beatrixstraat 12 Kinderen en kleinkinderen 




