
In memoriam 

HENDRIK KOOP 
echtgenoot van 

DIENTJE NIJHUIS 

Hij werd geboren op 4 september 1906 in 
De Lutte. Op 5 oktober 1938 trouwde hij. 
Op zondag 22 mei 1977 ontving hij de 
Pauselijke onderscheiding " Pro Ecclesia et 
Pontifice ". Tijdens zijn ziekte werd hij ge
sterkt met de H.H. Sacramenten der Zieken. 
En op de avond van de dag, waarop de 
Kerk Allerheiligen vierde, 6 november 1977, 
kwam het einde van een ernstige ziekte, 
maar ook de overgang naar ' t eeuwige leven 
voor hem in het R.K. Ziekenhuis in Olden
zaal. Op 10 november d.a.v. werd zijn li 
chaam te ruste gelegd op het R.K. Kerk
hof in De Lutte. 

Hard werken voor vrouw en kinderen tot 
het einde, want 71 jaar was in zijn ogen 
geen punt om het wat kalmer aan te doen. 
Maar de vele zorgen en tegenslagen kre
ge~. hem niet klein , omdat hij . ondanks zijn 
zwugzaamhe1d daarover, toch altijd weer 
een steun wist te vinden in en bij zijn op
gewekte vrouw, bij zijn God en bij Maria. 
Zorgzaam, streng en soms echt niet ge
makkelijk, wilde hij naar zijn idee 't beste 
voor zijn kinderen. Niet uitgesproken . fijn " 
maar wel diep gelovig ging hij hen voor. 

Zijn rozenkrans was bij hem en de bedie 
ning moest een feest zijn : dat is iets om 
over na te denken en om nooit te vergeten. 
Hard gewerkt ook voor zijn kerk ; 25 jaar 
lang als kerkmeester heeft hij talloze uren 
gegeven, helemaal pro Deo, terwijl die uren 
niet alleen geld hadden kunnen opleveren, 
maar dan waren hem ook onbegrip en on
dank bespaard gebleven. 
Maar : het was voor de goede zaak. En 
daarom alleen al had hij de Pauselijke on
derscheiding echt verdiend. 
Moge God hem belonen voor alle goeds 
en vergeving schenken voor zijn tekort
komingen. 
H. Maria. Moeder Gods. wees ook nu zijn 
hulp. 

Voor uw medeleven en deelneming en de 
laatste eer bewezen aan mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, behuwdvader en opa, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

DE LUTTE, nov. 1977 

Lossersestraat 70 

8. M. KOOP-NIJHUIS 
Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen 


