
"Gij zijt, 
Heer Jezus, 

het Ware Licht 
dat ieder mensenhart verlicht" 



Als dankbare hennnenng aan 

Harry Koopman 
Harry Albertus 

"Oons Harry", zoals hij zichzelf graag noemde, werd als 
oudste van dertien kinderen geboren op 30 juli 1932. Als 
kmd was hij een schuchtere jongen, die zich op de kleine 
boerdenj van onze ouders veihg waande. Het was een 
grote \errassmg toen hij, zeventien Jaar oud, te kennen gaf 
pater te willen worden. Zijn stud1ettJd bracht hij door op 
het klem seminarie in Boxtel en op het groot seminarie in 
Derge) k van de paters Assumptionisten. 
In 1961 werd hij priester gewijd en daarna was hij vele 
jaren als pastor werkzaam in een aantal parochies in de 
zuidwest hoek van Noord Brabant 
Zijn vakantietijd bracht hiJ het hefst door op zijn 
vertrouwde geboortegrond. Doar voelde hij zich echt 
thuis. Volop genoot hij dan van de sttlte en de rust, van de 
typische T\\entse humor en ,-an de planten en bloemen 
ujdens ziJn wandelingen op het Ladderken. Hoe zijn han 
ook uitging naar zijn parochianen, nimmer kon hij zijn 
oorspron& vergeten. 
Zoekend naar een geschikte plaats voor pastoraat in het 
land van zijn geboorte werd hij in l 985 tijdelij k rector in 
het verzorgingstehuis St. Jozef te Weerselo. Daar leerde 
hij ZIJn toekomstige huisgenote Manetje Markslag 
kennen. Voor hen beiden was het een geschenk dat hij m 
1986 pastor werd in Albergen. Dit voelde \OOT hem als 
een soon thuiskomen Daarmee kwam hiJ ook \OOT ons 
als broer weer d1chterb1j In 1992 moest hij wegens 
toenemende gezondheidsklachten ZiJn pastoraat voortijdig 
betind1gen 

Ze ,·erhuisden samen naar Tubbergen. waar ze bijna 
vijft.ien jaren aan de Bruno van Ommen.straat hebben 
gewoond. Het laatste Jaar namen zijn guondheids
klachten toe. Daags na de sterfdarum van ons ma heeft hij 
op 25 juni jl" zijn kloostemaarndag Adelbenus, temidden 
van zijn broers en zussen het Sacrament van de Zieken 
ontvangen. Lang:r.aam heeft hij vanaf toen de hoop op 
moeten geven dat hij nog lang temidden van ons zou 
mogen blijven leven. Dat wilde hij nog zo graag. ·nog een 
potje leven' en ·een rondje kerk'. Maar meer tijd dan deze 
75 jaar is hem niet gegeven ge"eest Mede dankzij de niet 
aflatende goede zorgen \'Uil Marietje heeft hij thuis mogen 
sterven. Op 30 ol.'tober 2007 eindigde zijn leven. Op 
5 november hebben we zijn 1 ichaarn na een plechtige 
uitvaart in de Basiliek van St. Pancratius te Tubbergen in 
het graf naast onze ouders op het parochieel kerkhof te 
rusten gelegd. 
Oons Harry, voor velen pater Harry, zal nog vaak in onze 
verhalen terugkeren omdat hij zo zijn eigen plaaL~ had 
temidden van ons We hopen dat hij nu mag rusten m 
\Tcde en mag ZiJn in het Eeuwig Licht. 

Oprecht danken WiJ u allen voor uw aandacht. zorg en 
genegenheid die hij tijdens zij n leven, tijdens zijn ziekte 
en sterven heeft mogen ontvangen en wij danken u voor 
alle blijken van uw medeleven met ons in deze dagen. 
Deze betrokkenheid heeft hem tijdens zijn leven en ons nu 
goed gedaan. 

Tubbergen. 5 november 2007 

Marietjc Markslag 
Familie Koopman 


