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Dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrik Schoppink 
echtgenoot van 

Berendina Hendrika Paulina Haverkort 

Hij werd geboren op 13 november 1932 te Lonneker 
en overleed op 6 september 1994 te Enschede. 

Na de uitvaartmis in de parochiekerk van het H. Hart 
hebben we in het crematorium te Usselo 

afscheid van hem genomen. 

Plotseling is hij gestorven. Wij blijven verslagen achter. 
Maar door alle droefheid heen beseffen we dat we vol 
dankbaarheid veel goede herinneringen zullen meedra· 
gen. 

Zijn gezin was alles voor hem, hij was heel gelukkig 
met de goede sfeer en de fijne onderlinge verhoudin· 
gen. Met een enorme inzet heeft hij zich gegeven aan 
zijn werk, zijn zaak. En hij heeft daar veel voldoening 

aan beleefd. Hij was gesteld op rechtvaardigheid, eer· 
lijkheid en zelf iemand die recht door zee ging. Vaak 
werd er op hem een beroep gedaan, dit was nooit te· 
vergeefs, het zij in de buurt of elders. 
Als het om technische zaken ging, kon hij enorm veel; 
of zocht hij net zo lang tot er een oplossing kwam. Na 
zijn hart-operatie in 1981 had hij er best moeite mee 
om het kalmer aan te moeten doen. Maar, doorzetter 
als hij was, wist hij toch weer volop te leven. 
Zo heeft hij, samen met zijn vrouw, mogen genieten 
van vele goede jaren. En genoten heeft hij: van vakan· 
ties met de caravan, wandelen, tuinieren, bridgen; of 
van een dagje fietsen met broers en zussen. 

Zo maar ineens is er een einde gekomen aan zijn Ie· 
ven. Hij zal er niet meer zijn voor alles een oplossing te 
vinden. We kunnen ons alleen nog afvragen: 'Hoe zou 
Pa het hebben gedaan?' 

Met zijn vertrouwen op God kunnen wij hem ·op voor· 
spraak van Maria· toevertrouwen aan Gods eeuwige 
liefde. 

Voor uw meeleven bij het overlijden van mijn man, onze 
vader, schoonvader en mijn zoon danken wij U heel 
hartelijk. 

Familie Schoppink 


