
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA KOOP 

echtgenote van 

Franciscus Antonius Hazewinkel 

Zij werd geboren op 15 februari 1900 te 
Losser en overleed op 26 februari 1985 
te Oldenzaal. Na de uitvaartdienst voor 
haar in de Plechelmusbasiliek, op 1 maart, 
volgde de begrafenis te Oldenzaal. 

Marie was een goede echtgenote en moe
der, die hard heeft gewerkt voor haar man 
en kinderen. Daarnaast leefde ze steeds 
mee met het wel en wee van het bedrijf. 
Daarnaast dacht ze veel aan anderen, en 
waar nodig, stond ze voor hen klaar. 
Heel haar leven hield ze veel van kinderen, 
en ook de kleinkinderen hadden een eigen 
plaats voor haar. 

Ze was een diepgelovige vrouw, die veel 
bad, en graag op bedevaart ging. Het was 
voor haar een zware stap dat ze niet meer 
naar de kerk kon. Want de laatste jaren 
kwamen de kwalen van de oude dag, en 
ze was soms in de war. Dankzij de trouwe 
geduldige zorg van haar man, en de hulp 
van de kinderen, kon ze thuisblijven. 

Daar is ze onverwacht gestorven, juist 
toen haar man in het ziekenhuis herstelde 
van een zware operatie. Dankbaar en 
verdrietig moeten we nu afscheid van haar 
nemen, en we bidden: 

Goede God, het leven van deze gestorven 
mens was een geschenk aan ons. U ont
vangt het van ons terug, rijker en gaver, 
door trouwe vervulling van haar aardse 
taak. Omgeef haar met het Jicht van Uw 
eeuwigheid, waar duizend Jaren zijn als 
éé'n dag. En laat ons, voor wie de dag 
soms lang valt, eenmaal verenigd worden 
met haar, die we zo graag nog langer in 
ons midden hadden gehad. Dat vragen 
wij U door Christus onze Heer. Amen. 

Voor uw meeleven bij het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en 
oma, betuigen wij u onze hartelijke dank. 

F. A. Hazewinkel 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, maart 1985 




