
ELK LEVEN HEEFT ZIN 
ALS MEN IN VREDE STERFT. 



Je wilde zo graag bij ons blijven, 
en vocht ervoor zolang je kon. 
Maar deze strijd was niet te winnen, 
maar je blijft bij ons diep van binnen. 

In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS GERHARDUS SCHOPMAN 
echtgenoot van 

Bé van Berkel (sinds 11-10-'56) 

* Weerselo, 29 juli 1925 t Borne, 13 september 1996 

Harry, dat was zijn vertrouwde roepnaam, is na een 
ziekte van zes jaren van ons heengegaan. Hij had veel 
moeite met zijn ziekte: een uniek mens als hij was gesteld 
op gezondheid, daadkracht, perfectie en waardering. Dat 
beeld droeg hij ook mee in zijn gezin. Hij was er gelukkig 
mee, dat de 5 kinderen en hun partners -met de 8 
kleinkinderen- goed op hun plaats zijn gekomen. 
Bijna 40 jaar is hij getrouwd geweest (11-10-'96), jammer 
voor Bé en het gezin dat zij deze datum van huwelijks
trouw niet meer hebben kunnen vieren. 
Vanaf zijn twaalfde jaar is Harry bijna 45 jaar verbonden 
geweest aan Stork, eerst in de metaalopleiding op de 
Stork-school en via de afdelingen "turbines" en "stoom
machines" aan de tekentafel als technisch medewerker. 
Hij was trots op de insignes. maar bleef bescheiden, met 
de gedachte: "je moet toch je best doen" . 
Harry was een man met een ruime belangstelling en heeft 
daardoor vele relaties en vriendschappen opgebouwd. 
Vooral zijn Indië-vrienden waren hem heel dierbaar . Hij 
hoorde tot de kwartiermakers van de 5 december-divisie 
en heeft daarin vijf jaar gediend. Een onderscheiding na 
50 jaar deed hem en zijn vrienden uit die tijd goed om 
de ervaringen rond de Indonesische kwestie publiek en 

persoonlijk beter te kunnen verwerken. 
Hij had een grote liefhebberij als sportfokker om diverse 
kippenrassen mee te helpen in stand te houden. Zijn 
inbreng in tentoonstellingen en in besturen leverde hem 
vele prijzen op en het erelidmaatschap van de 
Nederlandse Leghornclub. 
Naast zijn andere interessen en bezigheden, zoals 
tuinieren, paarden, burenhulp, was hij spontaan in de 
hulpvaardigheid voor anderen, waarvoor hij niets terug 
wilde hebben. 
Dat hij ook Twentenaar was in hart en nieren, getuigt 
zijn boekenkast over de Twentse geschiedenis en 
gebruiken, waarover hij graag en langdurig vertelde . Van 
veel boerderijen kende hij de families bij naam en 
vooral bij toenaam. 
Wij hebben op een fijne manier afscheid genomen van 
Harry, die met zijn kreatieve inslag nog veel met ons mee 
wilde maken. 
Voor ieder had hij een woord van afscheid, een woord 
van dank, van trots, van zijn goede bedoelingen, van 
tevredenheid, van goede moed en geluk voor allen. 
Dat papa drie dagen thuis lag opgebaard werd voor ons 
een dankbaar en heilzaam gebeuren. 
Als gelovig mens, met veel houvast en interesse in de 
traditionele kerk en haar geschiedenis, heeft hij de kracht 
gevonden de dood als levensvoltooiing te aanvaarden en 
uit te zien naar het Rijk van de Levende God. 

Moge hij leven in vrede . 

Jullie medeleven, aanwezigheid en vriendschap zijn voor 
ons zeer kostbaar. 
Heel veel dank daarvoor. 

Bé Schopman-van Berkel 
Kinderen en kleinkinderen 


