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We bewaren een fijne herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES SCHOPPINK 

de weduwnaar van 

JOHANNA MARIA KOOP 

Hij werd 18 november 1902 in Losser ge
boren. Daar stierf hij in het zieken hu is op 
16 juni 1980. Na de uitvaart in zijn pa
rochiekerk O.L. Vrouw Tenhemelopne
ming te Oldenzaal, hebben we zijn lichaam 
daar op het kerkhof begraven. 

Hij was een eerlijk mens, die altijd recht 
door zee ging. Als boswachter stond hij 
dicht bij de natuur. Hij hield van bloemen, 
planten, bomen en de dieren.Hij was er als 
het ware mee vergroeid en ook op oudere 
leeftijd ging hij toch dagelijks de bossen in. 
Daarbij was hij nooit ziek ; tot op hoge 
leeftijd is hij erg vitaal gebleven. Een zware 
slag was het voor hem toen zijn vrouw 
stierf en een paar jaar later zijn dochter 
Lies. Hij heeft er nooit veel over gepraat, 
maar in stilte heeft hij het voor zichzelf 
proberen te verwerken. Toen hij ziek werd 
wilde hij weten waar hij aan toe was. Hij 

wilde graag leven, maar toen hij hoorde 
dat zijn z iekte hem naar de dood zou bren
gen, heeft hij dit aanvaardt. Hij kon af
scheid nemen van dit leven, omdat hij 
w ist dat hij goed had geleefd, en dat hij de 
liefde geleerd had aan zijn kinderen en 
zijn kleinkinderen, van wie hij zielsveel 
hield. Bovendien had hij een sterk geloof ; 
zolang hij kon ging hij elke zaterdag
avond trouw naar de kerk om er te bidden ; 
daarom kon hij vol vertrouwen uitzien 
naar het eeuwig leven. 

God, onze Vader, geef deze man de vervul
ling van zijn geloof zijn hoop en zijn liefde 
in uw Vaderhuis. 

Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling na 
het overlijden van onze lieve vader en opa 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en 
Kleinkinderen. 


