
Om ons het leven en sterven te herinneren 
van 

ZUSTER PHILIPPA 
ALEIDA ANTONIA SCHOPMAN 

Geboren te Losser (0.) 22 september 1915, 
trad zij op 4 augustus 1938 In bi j de 

Congregatie van de zusters van liefde 
te Schijndel en werd eeuwig geprofest 

op 6 februari 1943. 
Gesterkt door het Sacrament van de zieken 
is zij overleden in het Klooster v.h. H.Hart 

te Eindhoven op 8 januari 1978 
en begraven op het kloosterkerkhof 

te Wijbosch-Schijndel 11 januari 1978. 

In de morgen van 8 januari, kort nadat we 
samen de liturgie van de Openbaring van de 
Heer hadden gevierd is Zuster Phil ippa ge
storven. In volle overgave mogen we zeggen. 
Van het beg in af wist ze dat haar ziekte ten 
dode zou zijn en hoewel ze al lerlei plannen 
had voor de toekomst , is ze onmiddel lijk be
gonnen om dit onvermijde lij ke i n haar leven 
' n plaats te geven. Worstelend en met veel 
verdriet aanvankelijk, later versti ld in berus
ting kon ze met degenen, die haar opzochten 
praten over haar ziekt e en haar aanstaande 
sterven. 
De manier waarop zuster Phi lippa haar ziekt e 
verdroeg, tekent wel licht het best het leven 
van deze hoogstaande vrouw. Bijna vanzelf
sprekend deed ze wat er van haar gevraagd 
werd . met weinig aandacht voor zichzelf. 
Ze was gericht naar de ander, vooral naar 
haar kleuters en naar degenen met wie ze 
nauw moest samenwerken en leven. Tijdens 
de moei lijke laatste periode van haar even 
bleek hoezeer velen uit haar omgeving haar 
waardeerden. Zoveel vriendschap en mede-

leven van al lerlei kanten deed haar zichtbaar 
goed. Het gaf haar de nodige kracht om te 
dragen. Soms blonk er even ' n traan in een 
ooghoek, maar snel herstelde ze zich: " Als 
Ik niet sterk ben" , zei ze, " c;an is het voor 
de anderen nog moei lijker. " 
Ze wist wat ze wi lde en ha:f het stuurwiel van 
haar leven vast in handen. 
Dat ze zo zelfstandig kon zijn en zich inzet
ten voor haar taak heeft ze ongetwijfeld te 
danken aan haar diepe relig ieuze instell i ng. 
Moei l ijke momenten in haar leven heeft ze 
vermoedelijk vaak in st ilte met haar Heer, 
voor wie ze levenslang en totaal gekozen 
had, verwerkt. En verdriet Is haar niet be
spaard. Niet alleen lijden in haar fami lie -
vooral de dood van haar priesterbroer - maar 
ook verdriet, toen ze merkte, hoe de last van 
haar eigen ziekte zwaarder ging wegen. J uist 
de laatste maanden heeft ze de waarde van 
het gesprek ervaren, en het was des te pijn
lijker voor haar, dat haar stem tenslott e sti l 
viel. 
Op heldere momenten vroeg ze steeds weer: 
Wi lt u even met me bidden en dan baden 
we samen: 

Mijn Herder Is de Heer, 
het za l mij nooit aan iets ontbreken 
Hij brengt mij in een oase van groen, 
daar strek ik mij aan de rand van het water 
daar is het goed rusten. 
Ik kom weer tot leven, dan t rekken wij verder, 
vertrouwde wegen, Hij voor mij ul t. 
Want God is zijn Naam. 
Al moet Ik het duister in van de dood, 
ik ben niet angstig , U bent toch b ij mij 
onder uw hoede durf ik het aan. 
En al tijd kom i k terug in het huis van de Heer 
tot In lengte van dagen. 


