


Dankbaar dat verder lijden hem bespaard bleef. 

Joop Kötter 

liefdevolle en zorgzame echtgenoot van 
Mieke Kötter-Bonnes 

is op 8 december 2003 te Losser overleden 
en op 12 december op het R.K. kerkhof van 

Glanerbrug begraven. 

Pa werd geboren op 4 mei 1928 als jongste van een 
groot gezin. Hij had een mooie jeugd en werd door 
de oudere broers en zussen veel verwend. Na zijn 
huwelijk nam Ma deze taak liefdevol over. 
Pa (in Losser bekend als Joop de Bakker) was een 
hardwerkenáe man met weinig vrije tijd. Zijn enige 
hobby's waren zijn kippen, de moestuin en het 
kaarten op zondagmorgen met zijn broers. 
Pa was een gezelligheidsmens die er intens van 
genoot om mensen om zich heen te hebben en hij 
was een vader en grootvader die vol belangstelling 
onze levens volgde en die trots was op alles wat 
wij bereikten. Alles in zijn leven veranderde toen 
Ma de ziekte van Alzheimer kreeg. De rollen thuis 
werden omgedraaid en Pa werd een zorgzame man 
die Ma op voortreffelijke wijze verzorgde en 
verwende. 
Hiervoor zijn wij hem eeuwig dankbaar. De ziekte 
van Ma was voor onze beide ouders de moeilijkste 
periode in hun leven en vooral de beginperiode 
toen Ma zich zo bewust was van haar geestelijke 
achteruitgang was zwaar. Het moeilijkste moment 
kwam toen Pa afscheid van Ma moest nemen en hij 

moest erkennen dat er niet meer van hem gevergd 
kon en mocht worden. 
Hij moest de zorg voor Ma overdragen aan het 
verpleeghuis in Losser. Een beslissing die aan hem 
is blijven knagen. Hij had Ma immers beloofd dat 
hij voor haar zou blijven zorgen toen ze vroeg: 
"Joop, je doet me toch niet naar 't Bruggerbosch?" 
Na het vertrek van Ma naar Losser is Pa nooit meer 
de oude geworden. Hij raakte meer en meer in 
zichzelf gekeerd en ook lichamelijk ging zijn 
toestand verder achteruit. Zijn laatste levensjaar 
was met recht een rampjaar, waarin hij keer op 
k-:er naar het ziekenhuis moest en telkens opnieuw 
in gezonáheid achtcrui, ging. Dat hij vanwege zijn 
gezondheid het vertrouwde huis in de Beekhoek -
'Naarin hij zijn hele h~ve:1 heeft gewoond- vaarwel 
moest zeggen, was een zware klap. 
Maar, hoe slecht zijn gezondheid ook was, hij kon 
nog steeds cntzettend genieten van de w ie 
bezoekjes van vrienden en familieleden. Daarnaast 
was hij ook altijd vol lof en dankbaarheid over de 
liefdevolle zorg van het verplegend personeel in 
zowel ziekenhuis alsook in het verpleeghuis en 
bejaardenhuis. 

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de steun en belangstelling die Pa tijdens zijn ziekte 
en wij na zijn overlijden hebben ondervonden. 

Mede namens Ma, nogmaals onze hartelijke dank 
hiervoor. 

Kinderen en kleinkinderen. 


