
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn w1ï dankbaar 
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We houden in dankbare herinnering 

BERNARDUS HERMANNUS KOOP 

sinds 18 mei 1938 gehuwd met 

MARIA GESINA WITHAG 

Hij werd geboren in de Lutte op 22 maart 1901. Na een 
kort ziekbed overleed hij thuis in zijn woning in de Lutte 
op 31 mei 1990. Velen kwamen samen voor de 
Uitvaartmis in zijn parochiekerk, aan Maria toegewijd, in 
Oldenzaal en begeleidden hem naar het crematorium te 
Usselo op 6 juni d.o.v. 

Heel zijn leven woonde hij in hetzelfde huis aan de 
Oldenzaalsestraat. Daar groeide hij op in een gezin van 
8 kinderen, maar al heel vroeg verloor hij zijn moeder en 
brak voor het gezin en voor hem een moeilijke periode 
aan. 
In 1938 begon de mooie periode met zij vrouw, met wie 
hij ruim 50 jaar in liefde verbonden was; samen zorgden 
ze voor hun gezin van 6 kinderen en voelden zich erg 
gelukkig met hun kleinkinderen. Hij werkte met veel 
plezier op de boerderij, later ging hij over naar de textiel, 
totdat op 59-jarige leeftijd een hartaanval aan zijn 
intensieve arbeid een einde maakte. 

Hij hield van de natuur, van dieren en planten. In de 
omgang met zijn medemensen viel hij op door zijn eerlijk 
karakter; met enige trots vertelde hij kortgeleden, dat hij 
ieder recht in de ogen kon kijken. Met weinig woorden 
kon hij vaak veel zeggen. Van uitgaan hield hij niet, het 
liefst was hij thuis of op zijn erf, gelukkig in zijn gezin en 
familie. 
.A:is gelovige vader en opa heeft hij de diepere dingen van 
hèt leven aan zijn kinderen en kleinkinderen 
voorgehouden. Hij was trouw in zijn geloof en in zijn band 
met de Kerk, maar had wel moeite met vele 
veranderingen in de geloofs - en parochiebeleving; hij 
hield zich aan zijn eigen vertrouwde stijl. Toen zijn 
krachten verminderden, volgde hij thuis de Misviering via 
de tv en ontving hij daar de H. Communie. Hij was 
tevreden, toen hij het einde voelde naderen en 
dankbaar, dat hij thuis zo goed verzorgd mocht worden 
tot het einde toe. 

'Moge zijn ogen open gaan voor áe 
''J,{_ieu.we freme{ en áe nieuwe aaráe • 

We danken u hartelijk voor uw medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man onze 
goede vader, schoonvader en opa 

M.G. Koop-Withag 
kinderen en 

kleinkinderen. 


