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Een dankbare herinnering aan 

Jan Hoppe 

echtgenoot van Anneke Hoppe-Loohuis 

Hij werd geboren te Emmen op 12 april 1901 . 
Op nieuwjaarsdag 1997 overleed hij plotseling 
thuis aan de Bentinckstraat. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk 
van de H. Drieëenheid, op 6 januari 1997, heb
ben we hem begeleid naar het crematorium van 
Usselo. 

Een oude boom ..... 

Vele jaren waren ze samen erg gelukkig in hun 
huis aan de Bentinckstraat, onze vader en 
moeder. Hun grootste wens was samen oud te 
worden. Die wens is uitgekomen, tot vorige 
week moeder opgenomen moest worden in het 
verpleeghuis. Moeder was niet meer in staat 
te denken en te doen zoals ze altijd gewend 
was, en thuis bl ijven was eigenlijk niet meer 
mogelijk. Het heeft vader veel verdriet gedaan 
moeder los te moeten laten, een oude boom ..... 

Op nieuwjaarsdag is vader overleden, thuis, 
zoals hij het zelf het liefst gewild zou hebben. 
In dit huis heeft hij vele jaren vreugde en ver
driet gedeeld met zijn vrouw, met zijn gezin. 
Hier genoot hij van het gezinsleven, van de tuin 
en de vogels, hij genoot van de kleine dingen. 
Thuis heeft hij ook verdriet op zijn eigen ma
nier proberen te verwerken, met name de ziekte 
en het overl ijden van zijn dochter Hermiene 
heeft hem en ook moeder erg aangegrepen. 
Twee jaar geleden mochten ze samen het 65-
jarig huwelijksjubileum gedenken, in dankbaar
heid werd teruggekeken op zoveel jaren samen . 
Nu vader is gestorven zijn we dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft gedaan en bete
kend, zijn leven willen we vasthouden in ons 
hart. Je zult ons bijblijven als een fijn en be
scheiden mens. We wensen je de rust en de 
vrede van God van harte toe. Lieve Jan, zorg
zame vader, opa en overgrootvader, bedankt 
voor alles, vaarwel en Tot Ziens bij God. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling willen wij u hartelijk bedanken. 

J .M. Hoppe-Loohuis 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


