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In Memoriam 

GERARD KOOPMAN EN 

Roos KOOPMAN - OUDE VRIELINK 

Op 10 januari 1928 werd ma geboren, in Vasse, 

als dochter van Riet-Hermen Mied. Twee maanden later, 

op 13 maart, werd een paar kilometer verderop pa geboren, 

zoon van Gerard van 'n Tip en Hannah van de Busscher. 

Het leven van ma veranderde drastisch toen ze 6 jaar was. 

Haar moeder stierf in het kraambed en haar vader bleef 

achter met de zorg voor de boerderij en een gezin vol kleine 

kinderen. Ma ging wonen bij Frielink Sina. 

Toen ze 12 waren brak de oorlog uit. Voor pa een spannende 

periode. Ma had het daar liever niet over. 

Ze hadden het beiden niet breed. Er moest dan ook al snel 

gewerkt worden waardoor er niet meer in zat dan de 

landbouwschool voor pa en de verpleegopleiding voor ma . 

Dat was de reden voor ze om de kinderen volop gelegenheid 

te geven voor hun opleiding. 

Ze hebben elkaar gevonden op één van de dansfeesten in de 

buurt. Ze trouwden op een veel te hete zomerdag op 

30 augustus 1958. Ze kregen 6 kinderen; op allemaal 

waren ze even trots. Ze leefden samen met onze grootouders 

van de boerderij en van de baantjes die pa er naast had. 

Volgens velen was pa niet een 'echte boer'. 

Begin jaren '70 besloten ze samen dan ook om een camping 

te beginnen . Ma haalde de vereiste papieren en was altijd 

druk achter de schermen, pa was buiten bezig en zorgde ook 

voor de persoonlijke contacten . Veel goede herinneringen 

hebben we aan de tijd in de houten kantine . Het was er vaak 

een drukke en gezellige boel, en iedereen van de familie en 

bekenden droeg daar een steentje aan bij . 

Beiden waren ook jarenlang lid van het kerkkoor, pa bijna 70 

jaar en ma 34 jaar. Het zingen was hun lust en hun leven . En 

ook af en toe dirigeren als dat zo uitkwam. Daarnaast heeft 

pa samen met Gerard Pinners de act van 'Gerard en Santje' 

op het toneel gebracht. Ma was meer de drijvende kracht bij 

de kinderen en kleinkinderen . Zij hield in de gaten dat 

iedereen gelijk was, of het nu 'eigen' of aangetrouwd was . 

Pa en ma hadden het nog goed samen, ondanks hun leeftijd 

stonden ze nog volop in het leven. Wel werd hun kringetje de 

laatste jaren kleiner. Steeds meer mensen om hen heen vielen 

weg. Ze zagen dat gebeuren en waren de laatste tijd ook 

meer bezig met de dood. 'Nich treuren als we dood gaat, 

we hebt een goad lev'n had en alles wa doan waw wollen'. 

Ze prijsden zich regelmatig gelukkig dat ze nog met z'n 

tweeën waren en nog 'goad bie't verstand' . En soms 

gekscherend, 'nou ja, goad bie't verstand ... ' . 

Het is allemaal nog heel onwerkelijk, maar als kinderen en 

kleinkinderen zullen we ze vreselijk missen. We beseffen dat 

ook het 'verjaardags-kringetje' nog weer kleiner is geworden. 

We wensen ook jullie veel sterkte toe bij het verlies. 

Lieve pa en ma, rust zacht .... Samen. 



Pa en Ma bedankt 
voor alles wat jullie voor ons betekend hebben, 

we zullen jullie erg missen. 

Wij hebben afscheid van hen genomen op donderdag 
16 mei 2013 tijdens een plechtige Eucharistieviering in de 
St. Pancratius Basiliek te Tubbergen , waarna wij hen te 
ruste hebben gelegd op de R.K. Begraafplaats "de Esch" te 
Tubbergen. 

Wij danken u voor het warme medeleven dat wij mochten 
ervaren na het zo plotselinge overlijden van onze ouders en 
grootouders. 
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