
Gedenkt In uw gebede n 

Bernardus Frederikus Koopman 
ecntgenoot va" G~s·n• Se:der. 

Hij werd de 17e apr 1 1890 te lubberger. geboren 
H11 overleed d~ 13e me 1965 In het I! K. Ziekenhuis 
te Almelo na gesterkt te zl;n ven de H.H. Seerementen 
der Zoeken en werd de 1 8e mei 1965 op het l!.K. 
Kerkhof te Tubbergen begraven. 

Hij was een eengeneam mens, een goede men en 
veder. HrJ w st met de mensen om te g1an en kon 
zich een alle omst1ndigheden aanp111en. 
Wil Cn y,, hem beoordelen, den kurnen wij WÎJZCO 

op z JO gez: n. Hij v.as een "'oorbeeîd "'oor iljn kinderen. 
dcor z Jn dege l1kh~ d en eenvoud wees hij hen de 
weg door het fever. 
Cnrlst\.is heeft ecrs gezegd: de boom kent men aan 
z jn vruch~en: weîriu. hij en Z•Jn vrouw mochten met 
voldoening neeri.en op hun kinderen 11n we zij eert 
goede opvoed rio hebben gegeven. 
Een goede man en 'llader te mo"ten zien heengeen, 
:s een groot verlles. Mog" het oetoof voorel In deze 
dagen een s~eun en troost z•Jn. det zegt: "ZIJ dte In 
Christus geloven zul en ~n eeuw1ghe.d n•et sterven··. 
God de Heer over leven en dood, heeh hem ge
roei;.en om hem te belonen voor al detgene wat h'j 
• der.s d t ••rdse ~even heeft ged•1l"I, • 1 trouwe 
d enstknecht 'f'en den hPer. 
t-!eeft Chr stus net gezegd: Goede •n getrouwe 
kreeht; o"'d•t gij over v.ekn g getrouw gewee1: zift, 
ze~ Ic: u stelien over veel; treed b1nn"'" In d• vr•u;de 
van uw Heer. 
En bidden wij het gebed ven de Kerk: 
Geel Heer del ons nederig g•bed moge te goede 
komen een de zelven Uw dtenaer Bernerdus om hem 
van 1lle zonden lto zuiveren en In Uw verlossing te 
doen delen. Oot vragen wij U die leeft en heerst In 
de eeuw,..n der eeuwen. Amen. 
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