
In dierbare herinnering aan 

MARIA GEZIENA SCHOPPINK 
weduwe van 

HERMANUS FRANCISCUS BOS 

Zij werd geboren 22 oktober 1900 te Lo"er. Voorzien 
van het Sotr4ment der zieken overleed zij 23 decem
ber 1981 on 't ziekenhuis te Oldenzaal. Haar gestorven 
lichum hobbon wij 28 december d.a.v. te ruste ge-

logd in het parochieel kerkhof te Denekamp. 

In de dagen dat wij de Geboorte en Opwekking tot 
eeuwig leven kerkeli1k gedenken en vieren, in de tijd 
rond Kerstmis in het 'kerkelijk jaar, overviel ons hel 
sterven van onze moeder en medemens. Maria Sos
Schoppink, 

Zij was nooit een mens die op de voorgrond trad, zij 
was altijd een vrouw en moeder, net ols hoar grote 
naamgenote, Maria, die het liefst eenvoudig en zon
der uilerlijk vertoon, haar aardse levenstaak trouw 
volbracht heeft. 

Een diep·gelovige mens mag welen: De waarde van 
het menselojk leven wordt nioat bepaald door prestaties 
en sukseuen; die eei..:wigheidswaarde h•rigf af van wat 
God ziet als Hij ééns de mens gerot-pen heeft tot 
leven et\ weer verwelkomt tn het Vaderhuis, Zijn eri 
ónze Hemel. Zij, onze moeder en familielid, is nv ge
storven voor de ac1irde; tegelijkertijd - zo geloven wij 
vost - is bet voor haar de overgang naar een eeuwig 
leven bij God. 

"Als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, 
heeft God al een plaats bereid in het Vaderhuis. want 
daar zijn vele woningen. Door de dood wordt het 
leven wel ingrijpend veranderd, maar niet ongedaan 
gemaakt". Deze woorden uit do Liturgie van de Kerk, 
samen met die onsterfelijke woorden van Licht, Vrede, 
Leven : Zij openen het uitzîcht naar het nieuwe be
stHn en onvergankelijk Leven bij God. 

WiJ, die achferble"en We zi1n haar dankbaar voor 
haar ingetogen en onopvallende zorg voor het leven. 
W11 zeggen óók van lwlrte Dank-U-Wel aan God om 
alles wat wij van haar mochten ervaren en beleven. 
Wij verheugen ons op een gelukkig Leven bij God, 
waar wij elkaar eens wederzien, waar geen jaren en 
uren meer te 11 en. 

Mijne geliefden: Bedankt voor alle zorg en liefde; 
vaarfwel en graag fot wederiiens in God . 

Moeder Maria, breng haar naar het eeuwig Leven bij 
Uw ioon om te rusten in de Vrede Gods. 

Voor Uw deelneming ondervonden na het overl11den 

v4n onLe beminde moeder, behuwdmoeder en oma, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE BOS 

Deneka:np, decamber 19BI. 

J. Benneker - koster - Denekamp 


