


Ter gelukkige herinnering aan 

JOHAN NES HERMANNUS KOOP 
echtgenoot van 

MARIA JOSEPH INA SLEBOS 
Hij werd geboren te Losser 18 februari 1894. Gesterkt 
door de sakramenten van de kerk overleed hij te Ol
denzaal 13 mei 1969. Op 17 mei hebben wij hem neer
gelegd in Gods hand op het kerkhof te Oldenzaal. 

Vader vond zijn geluk in de liefde voo r moeder en 
ons, zijn kinderen. Ons bl ij te maken was het liefste 
dat hij deed. Zelfs nog in zijn ziekte gold zijn bezorg
heid n iet zichzelf maar ons. Met hem ging het alt ijd 
goed. Nooit hield hij iets voor zichzelf. Ontroerend 
waren steeds die talloze momenten waarop hij ons 
zijn kleine, fijngevoel ige attenties bewees. 
Vader was eenvoudig en gaf zich zoals h ij was. Men
sel ijk opzicht was hem vreemd. Hij begon met ieder
een het gesprek. Hij had graag met zoveel mogelijk 
mensen kontakt en hij liet zich daarbij niet leiden 
door rang of stand. 
Hij leefde dichtbij de natuur. Zijn mooiste ontspanning 
was een fietstochtje samen met moeder over het 
Twentse platteland. Want trouw als hij was heeft h ij 
ook zijn geboortegrond nooit kunnen vergeten. De 
boerderij bleef hem trekken en hij was dol op zijn 
kippen. De laatste jaren konden we ons vader niet 
meer voorstellen zonder zij n hond. 
Jammer was het dat de kerk van zijn kinderjaren met 
haar zienswijze op zonde en biecht hem angstig had 
gemaakt, zodat vader, d ie zo onschuldig was zich 
vaak bij de grote zondaars telde. Maar zijn geloof 
was heel echt en zat diep in zijn persoon verankerd, 
zodat hij zijn leven vredig en vol overgave heeft kun
nen afsluiten. 
Moeder en wij d ie achterblijven wi l len ons niet door 
droefheid laten overheersen, maar we zijn erg dank
baar dat we deze lieve man zo lang in ons midden 
mochten hebben en we weten zeker dat vader nu 
gelukkig is. 

Hij ruste in vrede. 


