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TRUUS KOOP 

Hij werd geboren 6 juli 1933 te Oldenzaal. Hij overleed te 
Oldenzaal op 15 november 1990 op de leeftijd van 57 
jaar. Na de Eucharistieviering in de Emmausparochie 
vond zijn crematie plaats op 19 november d.o.v. te 
Usselo. 

Een fijn mens, een goede Pa en opa, zorgzaam en 
behulpzaam. Hij leefde heel vanzelfsprekend ten 
dienste van elkaar, in gezin, familie, maatschappij. Het 
was fijn de ruimte met hem te delen; mensen waren 
welkom, en de band werd steeds hechter, juist in ziekte 
en beproevingen. Hij was betrokken met mensen, hij 
bewaarde je in zijn hart, en zeker was hij Ma, zijn vrouw, 
tot hulp en sterkte. 

Hij leefde van een groot vertrouwen. Al gaandeweg bad 
hij tot God, praatte er niet over. Nee, hij wist het zeker, 

daar leefde hij van; en hij deed, wat gedaan moest 
worden : ''we redden het wel, het komt wel goed." 
Zo was hij een fijne regelaar, prettig en welwillend, die 
veel kon missen en loslaten. 

Wij zullen Pa zo missen. God heeft hem en ook ons wel 
zwaar geslagen, maar wij proberen ons vast te houden 
aan de liefde waarmee hij ons omringde en aan de steun 
die hij ons gaf. Want zo heeft hij geleefd en zo willen ook 
wij blijven leven. Dat hij, die anderen onderdak 
verschafte, nu ook zelf met open armen ontvangen zal 
worden in het huis van de Heer, waar wij elkaar ten 
diepste beminnen. 

(je[uk,kjg zijn áe mensen 
áie in 'U li.un ster(te vináen · 
'Uw wegen zijn in li.un lîart. 

{jaan zij áoor een áorre woes ti.jniJroei, 
zij scli.eppen áaar een oase. 

Ja, áaar za{ li.ij 'U zien. 
{jij 6rengt fiem tot aanzien, 

maakl, li.em 6eminá. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na 
het overlijden van mijn lieve man en zorgzame vader en 
opa zeggen wij u onze hartelijke dank. 

T. Krüpers-Koop 
Kinderen en kleinkinderen 


