
We bewaren een dankbare herinnering aan 

Hendrik Koop 
sinds 3 januari 1978 weduwnaar van 

Maria olde Daalhuis 

Hij werd in de gemeente Losser geboren op 23 sap· 
tember 1913. Voorzien van het Sacrament van de 
Ziekenzalving overleed hij in het ziekenhuis te Enschede 
op 2 mei 1994. Velen kwamen samen in de Mariakerk 
te Oldenzaal om hem dankbaar te gedenken, waarna 
ze zi1n lichaam hebben bijgezet in het graf van moeder 
op de begraafplaats te Oldenzaal op 5 mei. 

Heel zijn leven woonde hij op zijn vaste geliefde plek, 
vertrouwd met zijn omgeving, maar vooral met de 
mensen om zich heen. Samen met moeder heeft hij 
zich ingezet voor zijn groot gezin van 11 kinderen, aan 
wie hij veel levenswaarden mocht aanreiken. Hij heeft 
hard gewerkt naast zijn eigenlijke taak als machinist op 
een houtzagerij; vanwege reuma moest hij op 46-jarige 
leeftijd met dit werk stoppen. 
Hij was een man van weinig woorden, maar met een 
luisterend oor en warme belangstelling voor iedereen, 
die hem ontmoette. Met name in de familiekring, die 
zich uitbreidde met 32 kleinkinderen en 1 O achter· 
kleinkinderen. Wat genoot hij elke zondag, als zovelen 
zich rond hem verzamelden in een ongedwongen sfeer. 

Hij had oog, ook voor de kleine dingen van het leven. 
Veel verdriet heeft hij gehad door het heengaan van zijn 
•eve vrouw in 1978 en van zijn dochter Annie in 1991. 
Maar ook zijn kwaal verergerde, wat hem veel pijn 
bracht en zijn mogelijkheden beperkte, maar hij bleef 
opgewekt en klaagde nooit; zijn vaste uitspraak was: 
"t Geel wa.' 
Hij leefde vanuit een diep geloof, dat hem steun en 
blijdschap gaf. Van harte voelde hij zich met de kerk en 
met zijn paroch;e verbonden. Toen hij niet meer naar 
de kerk kon gaan, volgde h11 anes via de kerkradio 
thuis, smds 1988, en ontvltlg hl) de H. Communie via 
zijn schoondochter. Veel indruk heeft op hem gemaakt 
zijn verblijf in Lourdes, vooral afgelopen jaar; dat bleef 
hem met vreugde vervullen. Met veel goede zorgen 
werd hij omringd, thuis en in de laatste periode in het 
ziekenhuis. Temidden van al zijn kinderen ontving hij 
heel bewust het Sacrament van de Zieken en ging hij 
kort daarna in ane vrede van ons heen. 

'Niemand leeft voor 21chzelf 
Niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven voor God onze Heer 
Aan Hem behoren wij toe.' 

Veel dank voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na 
zijn overDjden. Dat bliJft ons tot steun. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


