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Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Koopmans 
echtgenoot van 

Henrlca Maria Gerarda Pinners 

Hij werd in Vasse geboren op 18 sep
tember 1894. Voorzien van het Sacrament 
der zieken overleed hij op 4 januari 1980 
in het Meulenbelt in Almelo. Na een 
plechtige uitvaartdienst hebben we zijn 
lichaam op 8 januari 1980 te rusten ge· 
legd op het r.k. kerkhof in Albergen. 
Daar wacht het op de opstanding met 
de verrezen Heer. 

Heel zijn leven heeft hij enorm hard gewerkt. 
Hij begon met niets en laat nu een goede flore

rende zaak na, Dank zij zijn intensieve en nooit 
aflatende arbeid heeft hij dit bereikt. In het 
begin reisde hij stad en land af met zijn koffer 
om zijn artikelen te verkopen. Later, bijgestaan 
door zijn vrouw, begon hij een eigen zaak. 
Samen hebben ze er iets moois van ge maakt. 
Hij was een trouwe echtgenoot voor zijn vrouw 
en een zorgzame vader voor zijn kinderen en 
later een lieve opa voor de kleinkinderen. Hij 
vond het heer lijk als ze bij hem op bezoek 

kwamen. Hij was een zeer godsdienstige man 
die veel bad. Als hij maar kon ging hij elke dag 
naar de kerk, Daar vond hij kracht om verder 
te gaan. Hij stelde geen eisen voor zichzelf, maar 
wilde alles wel weggeven als dat nodig was. 
Voor hobbies had hij geen tijd, maar hij ging 
op zondagmiddag graag naar voetballen kijken. 
Dat deed hij steevast. Hij heeft altijd mogen 
genieten van een ijzersterke gezondheid; alleen 
de laatste jaren ging hij achter uit. En zo is hij 
nog onverwacht en vlug van ons heengegaan. 
Moge hij dan nu genieten van de eeuwige rust 
bij zijn God en Vader. 

Voor de vele blijken van oprecht medeleven 
tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve 
man en onze dierbare vader en opa, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

H.M. G. Koopmans-Pinners 
Kinderen en kleinkinderen 

Albergen, jan.1980 
Ootmarsumseweg 169 


