
Gedenk in Uw gebeden 

SOPHIA JOHANNA SCHOPPING 
weduwe van 

BERNARDUS JOHANNES VAANHOLT 

Geboren 29 december 1902 te 
Lonneker en overleden te Enschece. 
op 19 juni 1981. na voorzien te zijn 
van de H. Sacramenten. Na de uit

vaartdienst in het S. Bernadeltekerkje 
te Dolphia. vond haar beaarding plaa:s 
op de Oosterbegraafplaats Enschede. 

op 23 juni 1981 . 

" ... Moeder!. ........ wat heeft dit woord 
toch in ieder taal z'n eigen bijzondere 
klank!.. .... Het schreit en klaagt als 'n 
verre toverfluit. - Het jubelt als een 
zilveren klokkenspel. ..... en als wij het 
uitspreken, blijft ons hart er vol van . . 
Het schijnt altijd uit 'n frisse kinder
mond te komen, zelfs als 'n grijsaard 
het uitspreekt. - Is er wel ·n wezen. 
waarmee wij naar lichaam en ziel in
niger verbonden zijn dan met onze 
moeder? .. ... . " 

Deze woorden van de grote Kardi
naal Mindzenty zijn bezonder van toe
passing op de dierbare dode, die van 

ons werd weggenomen. - Het enigst 
verd riet immers. wat zij ons. haar kin
deren, heeft aangedaan. is haar 

"heengaan" geweest. 
Wat heeft zij veel zorgen gehad en 

wat is zij zorgzaam voor haar 5 kinde
ren geweest. toen haar man op zes
en veertig jarige leeftijd in 1950 over
leed. Ze stond overal alleen voor, 
.. . terwijl zij zo graag veel mensen om 
haar heen had. 

Waar haalde zij toch de kracht van
daan om bij al haar tegenslagen 
steeds vrolijk te zijn en om altijd voor 
iedereen klaar te staan? ...... Zocht en 
vond zij die niet bij haar hemelse 
Moeder? Wat zong zij graag de liede
ren haar ter eer Zij was een écht 
Mariakind!. " .... " 

Wat een troostvolle uitspraak van 
de H. Bernadette voor ons. die achter
blijven: "'n Mariakind gaat niet verlo
ren." - Mijn l ieve kinderen. vergeet 
nooit om de drie "weesgegroeten" te 
bidden. 

Mijn Jezus, barmhartigheid 1 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

De fami lie. 


