


t Bij elk afscheid 
wordt een herinnering. geboren. 

Zo ook bij Peter Koop 

Hij werd geboren in De Lutte, gemeente Losser, op 13 
november 1967. Na een lang ziekbed is hij thuis aan de 
Koopsweg rustig ingeslapen op 27 april 1997. Met ve
len hebben we hem herdacht in de Mariakerk te Olden
zaal, waarna we zijn lichaam hebben toevertrouwd aan 
de aarde op de begraafplaats aldaar op 1 mei 1997. 

Peter heeft in zijn leven veel met ziekte te maken ge
had; dat begon al, toen hij een half jaar jong was. Op 
vierjarige leeftijd ging hij naar de observatiekliniek in 
Ede, waarna bekend werd, dat hij leed aan de ziekte 
van Recklinghausen. Hij verbleef in 't Roessingh, in 
Groningen, in de Maartenskliniek in Nijmegen, waar hij 
tweemaal werd geopereerd. 
Hij ontving zijn opleiding op diverse scholen; veel moeite 
deed hij om voor zichzelf en voor anderen een plekje te 
krijgen op 'De Schakel'; daar voelde hij zich thuis, daar 
maakte hij gemakkelijk contact met zovelen. 
We zien hem zo voor onze ogen: rijdend op zijn fiets, 
met een radiootje erop, en tenslotte trots in zijn eigen 
auto. Maar vooral kon hij niet uitgesproken raken over 
zijn grote hobby: het uitzenden en beluisteren van mu-

ziek; daarvoor bezat hij talloze cd's en werkte hij nauw
gezet op zijn computer; hij bouwde een grote vrienden
kring op. Hij reageerde kort en krachtig, met vaak de 
nodige humor. In augustus 1996 openbaarde zich een 
ernstige ziekte, die hem bracht in het ziekenhuis, in Am
sterdam, tot ingrijpende kuren. Hij vocht voor zijn le
ven, met angstige vragen 'Wat voor levenskansen heb 
ik nog?' , maar tegelijk kon hij accepteren, wat het moei
zame proces met zich meebracht. Met veel liefdevolle 
zorgen werd hij omringd, vooral thuis; dankbaar rea
geerde hij, als de mensen weggingen bij hem: 'Bedankt 
voor je bezoek' . 
Peter vond steun in zijn geloof; hij zei vaak in stilte te 
bidden, maar ook het samen bidden deed hem goed. 
Hij dacht aan Maria, aan het verblijf in Lourdes dat hem 
was aangeboden en hij kon zich blij voelen met de jon
gerenmis in zijn parochiekerk. 
We moeten hem uit handen geven; we vertrouwen hem 
toe aan onze God van liefde en vrede. 

We willen u bedanken voor uw medeleven ondervon
den tijdens het lange ziekteproces en na zijn overlij-
den. H. Koop 
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