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Dankbare her inneri111g aan 

FOKKE SCHEPERS 

Te Erica geboren op 9 juli 1917, gaf hij op 12 
oktober 1943 zijn ja-woo,rd aan Maria Helena 
Gozefoort . Uit hun huwelijk werden 9 kinde
ren geboren. 
In het van groente- naar supermarkt- groot
winkelbedrijf begon hij met 13 jaar te werken. 
Hij heef,t 56 jaar hard• gewerk.t. Hij was een 
man d,ie n ie•t voo raan wihlde staan, bl eef op 
de achte~g ron.d , maar had een goed overzicht 
in de zaak en was een uitstekend boekhouder 
Hij was een zorgzame huisvader, d·ie na de 
vroege dood van zijn vrouw - 27 juni 1965 -
ook haar taak waarnam. Hi j was vader en 
moeder tege l ijk . De problemen van het leven 
droeg hij met zich mee, wi,lde niemand be
lasten , pijn doen . 
Zijn karakter was opgewekt, vrolijk en gast
vrij. Hij stond voor ieder k laar; zijn kinderen 
en kleinkinderen waren zijn trots. Wanneer ze 
allemaal om hem heen waren, het een drukte 
was van belang , dan was hi j rustig, tevreden 
met stra le nde ogen. 
Hi i liet van zijn ziekte niets merken - hoe 
fnuikend die zich nov. 1987 openbaarde -
werd hij ni et opstandiig . Hij hoopte nog een 
keer te kunnen gaan vissen, te fietsen, want 
dat waren zijn hobby 's. 
Hii, die de zi jn en een leven lang verzorgde , 
was dankbaar en blij dat ze hem nu omring-

den met hun liefde en hu n zorg. Hij bleef de 
dankbare blije mens. In alle rust ontving hij 
't Sacrament van de zieken. 
Op 7 februari 1988 gaf hij, omr[ngd van al de 
zijnen , zijn leven terug in de hand van zijn 
Schepper. Zijn stoffelijk lichaam is op 11 fe
bruari, na een Eucharistieviering ten afscheid, 
aan de aarde van 't R.K. Kerkhof te Er ica 
toevertrouwd. 
Daar zal het rusten tot op de dag van de 
Heer. 

Goede God , he,t leven van onze pa, onze opa 
was een l,even van zo rgen voor ons. Hij kon 
dat met een geloof aan U en in vert rouwen 
op Uw barm hart ig heid. 
Wij danken U - bedroefd a ls we zijn - dat 
hij van ons mocht zij,n. Neem hem op i·n Uw 
vrede; geef ons dat wij van zijn zorgzaam heid , 
zijn blijheid iets in ons leven uitstralen, en zo 
de herinnering aan hem , aan Fokke Schepers 
onder ons levend houden . 
Doe Uw aanschijn over ons lichten Heer on
ze God . 

Voor uw blij,ken van mee leven tijdens 
zijn ziekte en nu in deze voor ons 
droeve dagen danken de 

~inderen en kleinki nderen. 


