


Leven 
is mensen en dingen 
omhelzen 
en weer loslaten 
om ze te laten groeien en bloe ien 
voor Gods aansch ijn 

Voor de vele blijken van medeleven en vriend
schap willen wij u oprecht bed<1nken . 

Herman 
Ju liette en Prosper 

De plecht ige Zeswekendienst za l worden ge
houden op zondag 24 mei a.s. om 10.15 uur 
in de H. Christ inakerk te Eijsden (Vroenhof). 

Als dankbare herinnering aan 

OLGA KOOPS-MOORMANN 

Geboren 25 oktober 1939 te Goor; 
overleden 6 apr il 1987 te Maastricht. 

Olga is plotseling van ons heengegaan . Niemand van 
ons zal dit kunnen begrijpen. We kennen je al lemaal 
als een vrolijke, levenslust ige vrouw, die graag te
midden van de mensen was. Door je be langstelling 
voor andere mensen legde je gemakke lijk contacten . 
iedereen vertoefde dan ook graag in je gezelschap . 
Op jou werd nimm er tevergeefs een beroep gedaan, 
als er ergens moest worden· geholpen. En je deed dat 
altijd met volle inzet en enthousiasme. We denken 
dan aan je werk in de peuterspeelzaa l , het organise
ren van collectes, de vele parochieactiviteiten en 
sinds enkele jaren het vrijwilligerswerk in de biblio
theek van Eijsden. 
Voor mij en Juliette was je de lieve vrouw en zorg
zame moeder, d ie er altijd was als we je nodig had
den. Je wist om j e heen een hu ise l ijke en ontspan
nen sfeer te scheppen. Bi j jou voelden we ons alt ijd 
echt thuis. 
Samen hebben we vaak van de fijne dingen in het 
leven kunnen genieten. Je was daarin niet veeleisend . 
Een dagje ergens heen vond je al heerlijk. Regel
mat ig spraken we al over de tijd, dat ik niet meer 
zou werken en we grote reizen zouden gaan maken . 
Je was een diep-gelovige vrouw met een sterk Gods
vertrouwen. Voora l voor Maria had je een hee l bij
zondere l iefde. Je g ing in Maastricht noo it de Maria
kapel voorb ij zonder haar even te groeten en een 
kaars op te steken. 
Wij bidden , dat Maria je ook nu b lijft bijstaan . 


