


In liefdevolle hennnering aan 

Johnny Schoppink 
Johannes Christiaan Maria 

Hij werd geboren op 8 augustus 1948 te Losser in 
een gezin van 6 kinderen. 

Op 10 oktober 1974 Is hij met Mariëtte 
Westenbroek getrouwd waaruit 3 kinderen zijn 
geboren. Een dochter Chantal en twee zonen 
Tom en René. Op 3 november 2006 is hij in 
Losser in zijn slaap overleden. Wij hebben 
afscheid van hem genomen op woensdag 
8 november tijdens de Uitvaartviering in de 

parochiekerk van de H. Maria Geboorte te Losser 
waarna we hem hebben begeleid naar het 

crematorium te Usselo 

lieve Johnny, 

Wie had ooit kunnen denken dat je zo snel bij ons 
weg zou gaan. Je zat nog zo boordevol energie. 
We hadden samen nog zo veel plannen. Waarom 
moest jou dit nu overkomen. 
Je was een levensgenieter, 1leefde intens en 
genoot van alles om ie heen. Je genoot van het 
leven, van je familie, van je vrienden, van je 
collega's, maar vooral van JO gezin. Jij was de rots 
in de branding, de spil van het gezin. 

Met jou gevoel voor humor werd elk feest een echt 
feest. Vele uren heb je doorgebracht op het 

voetbalveld bij de KVV Losser, JOUW club. Als 
speler, trainer, leider maar vooral als supporter. 
Oranje Zwart waren jouw kleuren. 

Met plezier en grote inzet heb je alt11d gewerkt m 
de bouw als timmerman. Je was een vakman, 
gereSpeeteerd door directie en collega's. 

Voor iedereen stond je klaar, niemand deed 
vergeefs een beroep op ie. We hebben veel van je 
geleerd. Van je spontaniteit, van je humor, van je 
gevoel voor rechtvaardigheid. 

Ook al ben je nu niet meer bij ons, je blijft altijd deel 
uitmaken van ons geZin. Je bent in ons hart en je 
zal daar altijd blijven. Zoals Jij van ons gehouden 
hebt, zullen wij altijd van jou blijven houden. 

Pa bedankt! 

Wij danken jullie allen bijzonder voor jullie mede· 
leven, belangstelling en betrokkenheid na het 
plotseling overlijden van mijn lieve man en 
fantastische pa. 

Mariëtte Schoppmk· Westenbroek 
Chantal 
Tom en Haike 
René en Nicole 


