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Lij i' geboren op 1 juli 1939 1c lkngdo 10.) ah de 
jong,1e in het ge1in 'an J, n Schkppcr en Rrd. 
\loknbrock . . \lc1haar1u' en drie hrner' hcefl 1e 1hui' 
een mooie jeugd gehad. Op :?9 J•l!lUari 1971 1rnu" de 
zij mei Jan En!!elbcnrnl.. en ze ,c,lmkn 111.:h te 
Almdo. '1.tooic \'rnu\\en"eg :?:!. Ze genoo1 zich1baar 
'an haar eczin en haar hui' : haar man en 1..inderen 
kwamen bij haar op de CCNC plaah. maar 11j1df "r'I 
1ich ooi.. !!ehorgcn in hun liefde' olie ,1,u1c.li1d1i en zor~. 
Daamaa"i had zij \cel hd;mg,lelling voor de mcn,èn 
in h~ar omgev in_g. 
Ze hreld , ·an kleine dmgcn ure hel k\cn 10 aangen•iam 
maken. l.u\e hrn:fde '""haar nicl. Le vond hel hccrlijl.. 
om mei pa te \\andelen en Ic lïc1,en m de nalUur van 
het Twentse landschap rond V<Me of \ a\ond' een 
"rondje Tibbe" Ie lopen om even uil Ic \\aaien en te 
he leeldc vee l ple11cr aan de J..;1ar1avondcn op dimdag 
a\'ond mei pa en de buurt "Eenvoud 'ren de men': doe 
maar ge,,oon!" "a' haar dcvre;,. In mei l 996111oöl 1c 
een emslige opcra1 ic ondergaan. haar op11nmrnc. haar 
humor en haar w tl om te kvt:n ~a,en haar de l..1-.1ch1 tol 
herstel to1da1 in ok1obcr 1997 h~l noodlot opnieu" toe
'loeg. '\u wi,11e dat ze gel.'n J..an' meer had op hcf\I<''-

maar ze wilde en kon zich nog nie1 gc\\Ormcn geven. 
··rk J..an nog nier bij jullie weg. Dal i' niet eerlijk!" 
Ze bleer 'echten . .. maar te voelde dal tl! 1od1 'lc:ed' 
meer moe>t inleveren. Heen en wi:er ~e,lm~crd tu"cn 
hoop en wanhoop 1rof ze 1clf voorhcreidlngen \OOr 
haar af'icheid dat 1e niet kon aan' aarden en 1e hleef het 
1onne1je in hui,_ Ze had een grool \ erirouwcn m ha;rr 
de\ ot1e lot \!aria: het Lourde,Jxeldje dat 1.-: 'an h;iar 
dochter had gekregen had 11: al11jd d1th1 bij zich ... .-:n 
loch voelde ze 1ich ook vaak door ! laar en door l Ja;ir 
Zoon in de' 'leel.. gelaten. mi'":hien \\el met detdfde 
J..ladll ah Jczm, op het krui' : "\hjn God, nli.jn (ioJ. 
w .iarom heb Je miJ \erlaterf!" 
Om·ef\\acht. maar 1eker nic1 on,·oorbcrcid. " llJ op 
IS juni 1998 lhui, te Almelo O\erleden: te '"" p;1, 
."li jaar. 
Wij die achtcrblij' en 1roo,1en ori- mei de woorden un 
de prefatie ,·an haar uitvaan: ··voor on' dre gelmcn 
"ordt hei löen "d 'eranderd. maar niel "cggen11-
Trl<'n~ ··Door licfde>banden blij' en" ij m er 1k cren1cn 
van de dood met elkaar verbonden": ~ 

Sim. 111t1ma. heda11k11 l.eef 1111 in rrnfr 1·111111 hti 
God. l\e ltehhen ltaar lid1t1u111 te,.,,,," ~efrgd 1111 

het parochiële kerkhof' te J1ariuparoi hti•. 

Uw bezoekjes aan haar gebracht en uw mcdl.'lcven mei 
ons na haar overlijden waren voor haar en voor om een 
grote 'leun. Daarvoor dani.en wij u opr.:chl. 
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