
Dankbaar houden wij in herinnering 

Annie Koop-Kortman 

Geboren op 14 juli 1924 in Losser, echtgenote ,·an Frans Koop 
met wie ze 38 jaar getrouv.d is ge"eest. 

Ma was een zorgzame en lieYe echtgenote, moeder en oma. 
Haar kinderen en kleinkinderen waren haar zeer lief. 
Op jonge leeftijd is 1.e al in betrekking geweest bij de familie 
Eshuis en later is 1.e gaan werken bij de fim1a Van Heek. Het 
liefst bleef ze echter thuis om haar moeder te hdpen bij de 
werkzaamheden in het grote gezin Kortman. 
Voor haar waren huis en familie erg belangiijk. ma hield 
nn geLelschap om 1ich heen en hieraan besteedde ze veel 

tijd en aandacht. Vooral de avondjes kaarten met haar broer 
en schoonzus 17 jaar lang twee keer per week waren erg 
belangrijk voor haar. 
Ook kon je haar een groot plezier doen met uitstapjes, als 
winkelen, even naar de markt in Enschede en op bezoek gaan 
bij broers en zussen. 
Nadat pa , anwege ge1ondheidsk lachten moest stoppen met 
zijn werk, besloot zij te gaan werken bij de familie Rolink, dit 
heeft ze jaren met veel plezier gedaan. Ook in haar eigen huis 
was het van groot belang dat alles er spik en span uitzag. 
De laatste jaren , an haar Ie, en \\erden gekenmerkt door het 
verdriet om de dood van pa. die in 1996 is o, erleden. Ma 
kon zich hier moeilij~ overheen 1.etten. Ook haar afnemende 
gezondheid maakte het moeilijk om nog zelfstandig in 
De Lutte te blijven wonen. De laatste maanden Yan haar 
Ie, en beeft ze dan ook in het kloosterverzorgingsbuis Maria 
ad Fontes doorgebracht, waar Le liel<!e, ol en 1.org,.aam werd 
Ycrzorgd. Ook kreeg ze volop aandacht van de zusters die 
altijd wel een praatje of een opbeurend woordje voor haar 
hadden. 
Op dinsdag 7 juni 2005 is ma na een kort ziekbed in 
Ootmarsum overleden. 

\Vîj danken u hartelijk voor uw medele,·en. Voor ons is dit 
een grot.: steun. 
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