
Ter dankbare herinnering aan 

FRANCISCUS HERMANUS GREGORIUS 
KOOPMAN 

weduwnaar van 

Maria Gezina Hermina Lochuis 

Geboren te Hengelo Ov .• 13 februari 1907 

Dankbaar voor wat het leven hem gegeven heeft, 
is hij op 22 juli 1994 rustig ingeslapen. 

Zorgzaamheid kenmerkte zijn leven, waarin ook 
saamhorigheid een grote rol speelde. Als de kinde
ren en kleankincleren allen bij elkaar waren, kon hij 
daar met volle teugen van genieten. 

Het geloof in God nam bij hem een speciale plaats 
in. Hij beleefde dit op zijn eigen wijze. Latijnse 
gezangen waren hierbij niet weg te denken. 

Tijdens zijn werkperiode bij de Twentscha Courant 
eiste hij veel van zichzelf, maar ook van andere 
personeelsleden. 
Onafhankelijk en recht door zee gaf hij zijn mening. 
Bij hem wist je waar je aan toe was. 

Kort na zijn pensionering overleed moeder. Dit 
verlies betekende een grote veranclering in zijn 
leven, hij moest alleen verder. 
Hij gaf duidelijk aan dat hij, onafhankelijk van 
anderen, zijn eigen zaakjes Wilde regelen. Dit heeft 
hij, zo lang het kon, volgehouden. 
De laatste jaren echter, liet zijn gezondheid steeds 
meer te wensen over. Het zien en horen gingen 
achteruit, waardoor hij zijn geliefde hobby's, zoals 
lezen, bridgen, andere kaartspelletjes en voetbal 
kijken via t.v. moest missen. Zijn wereld werd zo 
steeds kleiner. Ook andere ongemakken bleven 
hem niet bespaard. 
Dit resulteerde uiteindeliJk in een verhuizing naar 
·oe Molenkamp• en later naar ·oe Oldenhove·. 
waar hij zeer liefdevol werd verzorgd. 
Met het vertrek uit de Dennenbosweg heeft vader 
veel moeite gehad, maar klagen deed hij nooit. 

Wij zullen hem blijven herinneren als 
een fijne vader en opa, eerlijk, recht door zee 

en een grote steun voor ons allen. 

(joá, guf !Um Ik ttuwigt rust. 

Voor Uw medeleven en belangstelling na het over
lijden van onze vader en opa danken wij U hartelijk. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


