


Laat ons bidden voor 

Koop de Vries 
6-12-1921 - 28-12-2002 

Koop werd geboren in Erica als eerste van elf kinderen. 
Zij vader werkte bij de Heidemaatschappij. Na de ULO in 
Klazienaveen vond Koop uiteindelijk werk bij Ten Hoor, een 
meubelzaak. In de oorlog ontmoette hij Miny Scholtz met 
wie hij huwde op 7 mei 1946. Ze begonnen een zaakje 
voor huishoudelijke artikelen en later ook speelgoed. 
Koop was een geboren handelaar en hij slaagde er in zijn 
winkel steeds iets meer te vergroten en specialiseerde 
zich in meubelen. 

Inmiddels werden ook de kinderen geboren: Susan, 
Toos, Jeanette en Richard. 

In 1968 verhuisde het gezin naar de Veenkampenweg in 
Emmen. Koop leefde voor zijn zaak die steeds meer flo
reerde. In 1971 kreeg deze harde werker een hartin
farct . Hij moest het rustiger aandoen, maar vond dat 
heel moeilijk aangezien zijn bedrijf zijn grote passie 
was. Toen Koop 62 was is hij gestopt. Hij kon de zaak 
toevertrouwen aan de volgende generatie, al bleef hij 
het moeilijk vinden er afstand van te nemen. 

Koop was een heer, charmant, beschaafd. Hij kwam 
graag goed voor de dag en maakte makkelijk contact. 
Hij was een sterke persoonlijkheid met wie steeds 
rekening moest worden gehouden ... 
Koop hield van uitgaan, avontuur, eten, muziek, kon heel 
humoristisch zijn en vermaakte graag anderen met moppen 
en zang. Hij was een levensgenieter. Anderzijds was hij ook 
spaarzaam en had hij graag iets over voor een goed doel. 

Door de Parkinson verloor Koop steeds meer zijn greep 
op het leven. Zes jaar terug verhuisde hij met Miny 
naar de Seinstraat. Toen ze helaas ook daar niet meer 
konden wonen, gingen beiden naar de 'Bleerinck'. Hoewel 
het niet mee viel steeds meer te moeten inleveren, 
heeft Koop zijn ziekte opvallend geduldig gedragen. 

Koop was ook een gelovige man. Hij hield van 
Gregoriaanse gezangen. In Klazienaveen zong hij destijds 
ondanks al zijn bedrijvigheid mee op het koor. Zolang hij 
het nog kon opbrengen ging Koop in Emmen regelmatig 
naar de H. Geest Kerk. Vanuit de Seinstraat probeerde 
hij in elk geval bij de boetevieringen en de hoogtijdagen 
aanwezig te zijn. Dit was een hele inspanning voor hem. 

Op 2 januari 2003 hebben we voor Koop en elkaar gebeden 
in de kerk van zijn kinderjaren te Erica. Zo komen begin 
en einde samen, Alpha en Omega. 

We zijn u erkentelijk voor uw medeleven en belangstelling. 

De familie De Vriès 


