
t 
Ter denkbare herinnering aan 

Antonius Everhardus Koppelman 
weduwnaar van Geertrulda Christina Pieteraen 

Vader werd op 30 augustus 1908 te Groenlo 
geboren Na een welbesteed leven is hiJ, ge
sterkt door het Sacrament der Zieken, op 
7 oktober 1984 te Hengelo ov in alle rust over· 
leden. Op 11 oktober waren we In de Onze 
Lieve Vrouwekerk bijeen voor zijn afscheid. 
Daarna hebben we hem biJ moeder te rusten 

gelegd op het r . k. kerkhof te Hengelo ov. 

Wat hebben we In hem een goede vader voor 
ons gezin gehad! Alles had hij altijd over voor 
moeder en voor ons. zijn kinderen Samen 
sloegen ze zich door de moei :ijke crlsls·tiJd van 
de jaren 30 heen. Dat was voor papa een vaak 
zware opgave. want hiJ heeft veel met ziekte 
te kampen gehad. Steeds kwam hij er e<:hter 
weer doorheen en dan pakte hij vol moed alles 
aan. Met veel respekt denken we daarbij een 
zun PTI·studle die hij nog op latere leeftiJd 
heeft aangepakt en afgemaakt. Hij was leergle· 
rig en had overal belangstelling voor. Maar het 
meest was hij begaan met de mensen om hem 
heen. Hij zeg op de eerste plaats iedereen als 
mens. Zo ging hU ook met ons om en hiJ gaf 
ons daardoor veel liefde en warmte. Ook de 
kleinkinderen hadden In hem een heel lieve en 
hartelijke opa. Het fijnst vond hij het, als de 
hele familie om hem heen bij elkaar wae. Maar 
ook met ledere andere mens leefde hij altijd 
Intens mee. Daarom heeft hij er ook vreselijk 
aan geleden dat moeder zo onverwacht uit ons 
mldden werd weggenomen. Hij kon het niet 

begrijpen dat zij, zo gezond en vol leven, nog 
eerder moest sterven dan hij, die vaak ziek 
was. Toch bewaarde hiJ toen ook zijn rust en 
geduld. 

Het laatste jaar van zijn leven bracht hij door 
In huize Hooghagen, waar hoj het vertrouwen 
genoot van zijn medebewoners. Ook daar had 
hij voor iedereen belangstelling en een lulste
rend oor. 

Vader heeft zijn dood heel bewust aanvaard. 
We waren bijeen rondom zUn sterfbed om te 
bidden en hem aan God aan te bevelen. Heel 
bewust maakte hij alles mee tot het einde toe. 
"Ik wil graag naar mama toe", zei hiJ ons. 
Heel rustig en kalm Is hij toen naar God ge
gaan. 

Papa, dank je wel voor alles! Lieve opa, we 
vergeten je nooit. 

Voor uw medeleven na het heengaan van onze 
zorgzame vader en onze lieve opa, danken we 
U van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, oktober 1984 


