


In dankbaarheid gedenken wij hoe in ons 
midden heeft geleefd 

JOHANNES HENDRICUS KOOP. 
Hij werd geboren 3 juli 1928 in Vierakker, 
gemeente Warnsveld . Hij huwde met 
ADRIANA WILHELMINA MARIA VAN ROOY. 

Twintig jaren heeft Henk 'n gelukkig leven 
gehad met zijn vrouw. Met hun vijf kin-

,. deren vormden zij een fijn gezin. Zijn ouders 
hadden hem een diep geloot in God mee
gegeven en een grote liefde tot de Kerk. 
Hij was altijd vol zorg voor zijn vrouw en 
kinderen. 
Leraar op de Landbouw-Huishoudschool in 
Denekamp. stond hij dagelijks met vreugde 
voor de klas en trok hij op met de jeugd 
van zijn school. Een mens die open stond 
voor de ander, stipt in de vele taken, die 
hij op zich had genomen. 

Toen hij, nog in de volle kracht van zijn leven, 
hoorde dat hij een ongeneeslijke ziekte had, 
heeft hij dit met groot geloof aanvaard. Samen 
met zijn vrouw en kinderen heeft hij het kun
nen verwerken, gelovend in de leiding van God 
en sterk in hun onderlinge liefde. 
Hij bleef in zijn huis, al die maanden liefde
vol verzurgd door zijn vrouw. Met een inten
siteit, die hem eigen was, heeft hij alles gere
geld en wilde hij het Sacrament van de zieken 
ontvangen. Zich ten volle bewust dat God hem 

spoedig zou roepen, is hij in de nacht van 
23 april 1977 rustig ingeslapen. De verrezen 
Heer heeft zijn dienaar het Huis van zijn Va
der binnengeleid. 
Dankbaar voor alles, wat hij voor ons bete
kend heeft, hebben wij op 27 apri l d.a,v. af
scheid van hem genomen in zijn oude parochie
kerk te Denekamp. Daar hebben we ook zijn 
lichaam te rusten gelegd op het r.k. kerkhof. 
Mijn lieve vrouw, bedankt voor alles wat je 
voor mij en de kinderen hebt gedaan. Fijn, 
dat wij tot het laatst bij elkaar ko □den blijven. 
Vanuit de hemel blijf ik voor jullie zorgen. 
Lieve kinderen, zorg goed voor moeder en help 
elkaar zoveel je kunt. Vertrouw op God en 
denk nog vaak aan je vader. 
Mogen onze gebeden hem vergezellen. 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens de 

ziekte en na 't overlijden van mijn beminde 

echtgenoot en onze zorgzame vader, betuigen 

wij U onze hartelijke dank. 

FAMILIE KOOP-VAN ROOY 

Oldenzaal, april 1977 
Hulstlaan 5 

J. Benneker, Koster, Denekamp 


