
Dar kbaar gedenken we 

Bertus Gerhardus Koop 
echtgenoot van 

Johanna Athresia Olde Daalhuis. 
H11 werd geboren te De Lutte op 21 ok · 
tober 1923. Hij overleed op 62 jarige 
leeftijd in Ziekenzorg te Enschede op 
21 september 1986, na het ontvangen 
van het sacrament van de zieken. We 
deden hem uitgeleide tijdens de uit
vaartdienst in de St. Martinuskerk te 
losser op 24 september d.a.v. We 
legden hem daarna te rusten op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Geboren in de Fleerderhoek in De Lutte, 
kon het niet anders of zijn liefde moest 
wel uitgaan naar de natuur. Daar heeft 
h.ij o?k, met een onderbreking van der· 
~1en jaar horeca, altijd zijn werk gehad: 
in het onderhoud en verfraaien van tui · 
nen, ~portvelden en natuurgebieden. 
Toch 1s h11, hoe dan ook, haast nooit zon· 
der ziekte geweest. Maar mede dankzij 
de ondersteuning van zijn vrouw Annie 
kwam hij deze altijd weer te boven. 
Daarnaast vond hij zijn afleiding in zijn 
hobbies : vissen, houtbewerking en het 
vliegwezen. 

Hij was vredelievend, ee'l man van wei
nig woorden en huiselijk, Zichtbaar ge
noot hij wanneer Annemieke en José 
met haar gezinnen op bezoek kwamen. 
En hij was dol op zijn zes kleinkinderen. 
Eind vorig jaar diende een ongenees 
lijke ziekte zich aan. Met werken moest 
hij ophouden en het praten ging steeds 
moeil11ker. Terwijl hij nog zo aan het 
leven hing. 
Maar dankzij de attente hulp van wie 
hem het meest nabij waren kon hij zijn 
levensweg gaan ten eirde toe. 
~e mogen er zeker van zijn : .dankzij 
Zijn geloof en geduld heeft hij nu deel 
aan Gods b!!loften" (Hb 6,12): wonen 
1n Gods huis, eeuwig samenzijn met 
Chris~us en allen die ons in geloof 
voorgingen 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Graag willen we allen bedanken die 
met v_ader hebben meegeleefd tijdens 
z11n ziekte en die hun deelneming heb
ben betuigd bij zijn overlijden en uit
vaart. 

J. A. Koop -Olde Daalhuis 
de kinderen en kleinkinderen 

losser, 24 september 1986 


