
ANNIE KOOP 
Geboren 13 mei 1938 te de Lutte. 

Sinds 3 april 1964 gehuwd met 
BENNIE HANTERINK. 

Plotseling overleed zij op 4 maart 1991. 
Na de Eucharistieviering op 7 maart -
in de parochiekerk van de H. Maria Ge
boorte te Losser - hebben w11 haar te 

rusten gelegd op het kerkhof 
naast de kerk. 

Het leek alsof de wereld stil stond, op 
die maandagmiddag 4 maart. 
Plotseling waren wij zonder haar. 
Zo onverwachts, dat wij het niet be
seften. 
Vandaag, nu wij afscheid van haar moe 
ten nemen, staat ze duidelijker dan ooit 
voor ons. 
De herinneringen aan een fantastisch 
feest van ons 25-jarig huwelijksjubileum 
zijn nog lang niet vervaagd. Het was 
de bekroning van 25 heel ge lukkige 
jaren. 
Z ij was als een bloem die nu in vol le 
bloei stond; midden in de kracht van 
haar leven, energiek en altijd positief. 

Z ij bewoog zich gemakkelijk ; had veel 
zorg voor haar gezin, maar besteedde 
ook zorg aan zichzelf. Z ij was een per
fectioniste, recht door zee, eerlijk, op· 
recht en doortastend. 
De kleinkinderen, Ceciel en Thijmen, 
droeg ze op handen, anderen stonden 
bij haar op de eerste plaats. 
Uitgerekend op de dag dat het bericht 
kwam dat wij het werk naast ons neer 
konden leggen om met volle teugen van 
het leven te genieten, knakte de bloem 
af. Het prachtig verbouwde beneden
huis, de vrije tiid die nu zou aanbre
ken, hielden de belofte in van een heer
lijke toekomst, helaas ... . 
Annie, rust in vrede. 
Bedankt. 
We zullen je nooit vergeten. 

Uw meeleven en warme belangstelling 
waren overstelpend. Uw aanwezigheid 
bij haar uitvaart en begrafenis waren 
een gewe ldige steun voor ons. 
Wij hopen, dat wij in de ti jd die komen 
gaat, op U mogen blijven vertrouwen. 

B. Hanterink 
kinderen en kleinkinderen. 


