
DANKBAAR OM WAT JE 
VOOR ONS BENT GEWEEST. 



Dankbare herinnering aan 

Koop de Vries 

Hij werd 5 oktober 1916 te Erica geboren en gaf zijn 
ja-woord aan Maria Theresia Biemans op 19 oktober 
1958. Uit hun huwelijk werd een zoon geboren. 
Koop was magazijnbediende bij de Enka. In 1975 
raakte hij voortijdig uit het arbeidsproces. 
Kwam in de VUT. Hij was een trouwe echtgenoot, 
een zorgzame vader en een lieve trotse opa voor de 
kleinkinderen. Zijn karakter was rustig en goedaar
dig, had voor een ander alles over, kon alles missen. 
Hij was een man van "trouw aan" het eens gegeven 
woord. Trouw aan de kerk waarin hij was opge
groeid; met het moderne van nu moeilijk overweg 
kon en bij het oude bleef. Hij was er gedurende lange 
jaren ordebewaarder en kollektant. Trouw aan de 
voetbal waar hij meer dan veertig jaar lid van was, el
ke zondag die er was, de voetbal diende. Trouw aan 
zijn faµülie, die hem graag mocht evenals hij zijn 

familie. Trouw aan zijn tuintje tot het niet meer ging -
aan de mensen met wie hij graag een praatje maakte 
en die aan Koop geen hekel hadden. Trouw aan de 
grap en grol waarmee hij door het leven ging; want 
zijn hele leven bleef Koop de kwajongen met zijn 
streken - nooit boosaardig. Koop kende Erica, Erica 
kende Koop, een figuur in het dorp die velen zullen 
missen. Enkele jaren geleden werd hij door een slag
aderlijke bloeding getroffen. In drie weken werd hij 
wel tien jaar ouder. Heel langzaam kwam hij er weer 
bovenop, maar werd nooit meer de oude; wilde nog 
alles maar kon niets meer. Het werd een langzame af
gang, die hem in november 1995 weer in het zieken
huis bracht. Koop kwam weer thuis, want "Petrus 
kon hem nog niet gebruiken" grapte hij . Koop ging 
snel achteruit, kwam weer in het ziekenhuis en op 28 
november 1995 gaf hij toch nog plotseling zijn leven 
terug in de hand van zijn Schepper. 
Na een Eucharistieviering ten afscheid hebben wij 
zijn stoffelijk lichaam begraven op 2 december 1995 
op het R.K. kerkhof in Erica. Daar rust hij als ordebe
waarder tot op de dag van de Heer. 
Bedroefd, maar vooral dankbaar wat hij voor ons 
was; hem verder lijden en verpleeghuis bespaard is ge
bleven, weten we hem in de hand van de Levende, die 
nu zijn vrede is voor altijd" 

Koop dank voor alles, 
in onze herinnering leef je verder. 

Voor uw medeleven en hulp tijdens zijn ziek zijn en 
in de nu voor ons zo droeve dagen, danken: 

M. T. de Vries-Biemans 
Henk en Jeanette en hun kinderen: 

Lisanne en Mark. 


