
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Jan Hendrikus Schoppink. 
Geboren in Losser op 4 februari 1907. 
Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij in zijn 
geboortedorp 10 juni 1943 met 

Maria Antonia Middelhuis. 
Zoals iedere dag verzorgde hij huis en 
tuin 1n een rustig tempo, 's Avonds zei 
hij nog enkele woorden in de slaapka· 
mer tegen Z1Jn vrouw, probeerde te rus
ten, slaakte een zucht en aanvaardoe 
de eeuwige rust, 30 juli 1986. Hij ont. 
ving het H. Oliesel en werd op het kerk
hof van de Maria Geboorteparochie te 
Losser begraven 4 augustus 1986. 

De rust van de natuur straalde in alle 
opzichten van hem af. Hij was geboren 
bij een beek, in een mooi, rustig ge
deelte van de vrije natuur. Vandaar is 
het wel begrijpelijk, dat hij zijn werk
zaamheden begon in het bos, later 
sjouwde hij in de fabriek en op hogere 
leeftijd had hij een open oog voor zijn 
huis en tuin. Van de vroege morgen 
tot de late avond besteedde hij daar 
alle zorg en arbeidskracht aan. Met 
zijn vrouw en hun 5 kinderen genoten 

zij van hun gezin. Soms had hij ook 
nog plezier in houtdraaien. 
Rustig was Jan ook in zijn geloofs· 
leven. Eenvoudig, wel wetende, dat de 
schepping de Heer moest prijzen. Hij 
was er van doordrongen, dat tegen de 
tijd, dat zijn lichaam zou bezwijken, er 
nog slechts liefde zou bestaan. Geen 
boosheid of haat, geen verbittering en 
vooral geen spijt. 
Jan wilde de rest van zijn leven dank · 
baar zijn voor het feit, dat hij mocht 
leven. Nu zelfs in eeuwig heid. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn lie · 
ve man, onze zorgzame vader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

M. A. Schoppink-Middelhuis 
Dinie en John 
Willy en Adam 
Thilda en Jan 
Herman en Annette 
Gerard en Mariêt 
en kleinkinderen. 


