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Dankbare herinnering aan 

Jan Berend Hoppe 

Hij werd geboren 20 december 1920 te Weerdinger
marke. Zijn ja-woord gaf hij 31 mei 1949 aan Johanna 
Engelina Heijnen. 
In zijn vroege jeugd groeide hij op bij zijn grootmoe
der en tantes. Later opgenomen in de familie Einhaus. 
Bé groeide uit tot een plichtsgetrouwe toegewijde 
mens, die het leven nam zoals het kwam, want zei hij: 
Je moet je redden in de tijd waarin je leeft." 
Je aanpassen, ervan maken zoals het leven speelt. 
Want in het leven gaat het op en af. 
Bé hield de balans. Hij kon luisteren en observeren; 
had een brede belangstelling; liet de andere in zijn 
waarde. Ieder heeft, zei hij, zijn fouten en gebreken; 

trok geen partij en had toch duidelijk een eigen me
ning. In onze geloofsgemeenschap was hij dirigent, 
het gregoriaans was hem jaren toevertrouwd. 
In 1994 werd hem de onderscheiding Pro ecclessia et 
pontifice toegekend. Voor de gemeenschap stond hij 
altijd klaar. Hij was niet eng, maar ruimhartig. 
Had voor een ander alles over, leefde zelf zeer be
scheiden. Voor Hans en Gea was hij een zorgzame 
vader, voor Monique en Freddy een opa, die hun 
gangen volgde, meeleefde, stimuleerde, altijd vol be
langstelling. Hij kon met iedereen goed overweg. 
Nooit heb je hem horen klagen, zelfs niet toen hij 
ernstig ziek was. Hij zorgde voor zijn Annie zolang 
het ging, maar wist haar ook bij Gea in goede handen 
en was daar dankbaar voor. Hij droeg zijn ziekte 
waardig. 22 oktober ontving hij - "We zijn nu met 
eigen volk" zei hij • het Sacrament van de Zieken. 
Vrij plotseling gaf hij 25 oktober 1996 zijn leven terug 
in de hand van zijn Schepper. Na een Eucharistievie
ring ten afscheid hebben wij zijn stoffelijk lichaam be
graven op het R.K. kerkhof te Erica. 
Daar zal het rusten tot op de dag van de Heer. 
We zijn intens bedroefd, omdat mijn Bé, ome Bé, opa 
en onze Bé er niet meer is. maar dankbaar zijn we 
voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend. 
In onze herinnering blijft hij voortleven, overtuigd 
dat hij nu deel heeft aan het leven van de Eeuwige, die 
hij in heel zijn leven aan ons heeft beleden. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekzijn en in de nu 
voor ons droeve dagen, danken 

A. HOPPE-HEIJNEN 

Hans en Gea 
·Monique 
Freddy 


