
We bewaren veel dankbare herinneringen aan 

Fons Koop 
sinds 29 december 1964 gehuwd met 

Linie uit het Broek 

Fons werd geboren m Zu1d-Berghwzen (Gemeente 
losser) op.~ 1 m.aart 1925. Na een korte ziekteperiode 
overleed hij thuis in Oldenzaal op 13 april 1997. Met 
velen hebben we hem herdacht tijdens de Uitvaart
mis in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna we zijn 
lichaam hebben begeleid naar het crematorium te 
Usselo op 17 april. 

Fons groeide op in een gezin van 5 kinderen, van wie 
er twee al eerder overleden zijn: vlakbij de plek waar 
later de Mariakerk is gebouwd. 
In 1964 trouwde h11 met Linie uit net Broek uit De 
Lutte; samen betrokken ze het nieuwe huis aan de 
Stal<enkamplaan. waar ze veel voor elkaar hebben 
betekend. Hij werd vader van 3 dochters, die dank
baar zullen blijven voor alles, wat hij in grote zorg en 
helde ze heeft meegegeven. En wat was hij trots op 
zijn twee kleinkinderen. Fons werkte hard als admini
strateur bij een a,annemingsbedrijf, maar ook in zijn 
eigen kantoor, Zijn tweede huis zogezegd, waar hij 
velen met raad en daad bijstond. 
Daarbij was hij actief 1n het verenigingsleven. Dit jaar 
zou hij 60 jaar hd Zijn geworden van de klootsch1e
tersverenig1ng ' Ons Genoegen'. Hij was een van de 

oprichters en de eerste voorzitter van de voetbal
vere~1ging F.C. Berghwzen, waarvoor hij zich op ve
lerlei gebied geweldig heeft ingezet; op zijn eigen 
manrer bleef hij alles nauwgezet volgen. Als lid van 
verdienste mocht hij in 1995 de eremedaille in zuver, 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. ontvan
gen. Fons was een gelovig man. die leefde vanuit de 
diepte van zijn hart. Hij had van nabij de Mariakerk 
zien opbouwen; van harte bouwde hij zelf mee aan 
de jonge Mariaparochie, als koorzanger, als een be
trokken medeparoch1aan. Toen hij niet meer naar de 
kerk kon gaan, ontving hij thuis via linie de H. Com
munie. Aj heel lang had hij last van zijn heup, waar
door hij zich vaak beperkt voelde in zijn mogelijkhe
d:n. Zijn gezondheid ging achteruit. maar zelf ging 
h11 meer ope~: h11 liet iets zien van zichzelf. van zijn 
gevoelens. bhj dat h11 thuis kon blijven bij de goede 
zorgen van linre. 
Het kaarsJe werd steeds korter en ging langzaam-aan 
uit. We mogen geloven. dat hij nu mag leven in het 
volle licht van onze Verrezen Heer. 

Uw medeleven tijdens zijn ziekteperiode en na zijn 
overlijden heeft ons goed gedaan. We zijn u daar
voor bijzonder dankbaar. 

linie Koop-uit het Broek 
Manta en Raimond 
Nikee en Sterre 
Renate en Peter 
Sabine en Gerard 


