
'Heb vertrouwen, schep toch moed 
God maakt alles weder goed'. 

Zo was de levensinstelling van 

Anna (tante An) Schopbarteld 

Ze werd in De Lutte geboren op 20 januari 1903. Na
dat we op zondagavond samen met haar gebeden 
hadden, is ze op 10 april 1997 in vrede overleden in 
het ziekenhuis te Oldenzaal. 
We hebben haar dankbaar herdacht tijdens de Uit
vaartmis in de Antoniuskerk, waarna we haar lichaam 
aan de aarde hebben toevertrouwd op de begraaf
plaats te Oldenzaal op 15 april. 

Ze was een vrouw, die zich haar hele leven geweldig 
voor anderen heeft ingezet; op diverse plaatsen en 
in verschillende omstandigheden. Zo heeft ze gehol
pen in het gezin van haar broer en schoonzus in ver
band met ziekte. Maar vooral verzorgde ze de huis
houding in het gezin Piggen, bij vader en bij ons, zijn 
5 kinderen, eerst in de Tulpstraat, daarna in de Hya
cinthstraat 77, waar ze ongeveer 40 jaar heeft ge
woond tot haar opname in het ziekenhuis. We bewa
ren aan haar vele herinneringen; ze was meelevend 
en met veel pit wist ze alles bij elkaar te houden; ze 

was een bijzondere "oma' voor onze kleinkinderen. 
Wat had ze een sterk geloof, waarvan ze heel bewust 
getuigde. Ze stopte energie en financiën in diverse 
kerkelijke instellingen. Ze leefde trouw mee met haar 
parochie; toen ze niet meer naar de kerk kon gaan, 
ontving ze thuis de H. Communie en volgde ze de 
Mis via de tv, waarbij ze zich door niemand liet sto
ren. Haar huis sprak van een grote devotie, een diepe 
toewijding, vooral aan Maria, die ze in Kevelaer en in 
Lourdes graag als haar moeder vereerde. 
Begiftigd met een goede gezondheid hield ze haar 
geest pienter en open voor wat er in de wereld dicht
bij en verweg gebeurde; ze heeft er schriften mee vol 
geschreven. naast haar aandacht voor de moderne 
talen. 

We hebben er vrede mee, dat ze na een kort ziekbed 
zonder pijn uit ons midden is heengegaan. Moge God 
nu voor haar alles goedmaken, want 

"niets kan ons scheiden van de liefde Gods, 
die is in Christus Jezus, onze Heer'. (Rom. 8,39) 

We danken u voor uw medeleven, uw aanwezigheid 
bij de Avondwake, bij de Uitvaartmis en de begrafe
nis van Tante An. 

Famil ie Piggen 


