
Ter nagedachtenis aan 

HERMAN SCHOPPINK 
echtgenoot van 

Maria Geertruida Kokkeler 

Op 'l7 oktober 1906 ge!:>oren in De Lut:e, op 
15 augustus 1978 overleden in het Dinkalzia· 
kenhuis te Losser en op 19 augustus d.o.v. 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Losser. 

Een goed man is uit ons midden heen ge· 
gaan. Degenen die Herman de laatste tijd 
meemaakten, weten hoe hij ondanks ziekte 
en zwakte er naar uitzag om in sep~ember 
met familie, buren en kennissen zijn 40-Jarog 
huwelijksfeest te vieren. Zaal en kerk waren 
besproken. De adressenlijst lag al klaar ••. 
Het heelt niet zo mogen zijn. Toch is er van· 
daag in het binnenste van veel mensen toch 
een soort lee:t. omdat wij afscheid nemen 
van een man die velen aansprak door z11n 
goedheid en eenvoud, door zijn zorg an llel· 
de voor de natuur, door zijn oprecht en onge
kunsteld geloof. 
Herman had iets ontwapenends : hij zag b.j 
iedereen slechts het goede en wist dat te 
verantwoorden op een wijze die je stil maakte 
Hij was gek op kinderen en hield veel van 
de natuur en van dieren. Daarom was het 
voor hem en zijn vrouw zo'n grote voldoe
ning om hun mat zoveel zorg opgebouwde 

boerderij te kunnen verkopen aan De Losser
hof en te zien veranderen In een kinderboer· 
derij. 
Herman was een aanstakellJk verteller wat on· 
langs nog bleek uit een lntervieuw voor he: 
personeelsblad van De Losserhof. Een ge· 
deelte daaruit : "Tijdens de oorlog liep me· 
neer Bram Ledeboer eens langs het land van 
Herman en vroeg ham wat daar stond. "Tar
we, meneer, daar kun je alles mee doen, veel 
meer dan met rogge" . Waarop Ledeboer zei : 
"leder zorgt voor zich en God voor ons al· 
len". Ja, Lede boor wist wel dat er een Go::! 
was! 
Ook Herman wist dat er een God is een 
God die veel geeft, maar ook een God' voor 
wie hij steeds op de knieên viel om tot Hem 
te bidden. 
Ook wij zijn hier bij elkaar om te bidden 
voor deze man van vrede over wie het evan· 
gelie zegt : "Zalig die vrede brengen, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden·· 
(Mt. 5,9), om te bidden voor zijn vrouw die 
eenzaam achterblijft, dat ze kracht mag putten 
uit haar gelool, ons meeleven en het voor
beeld van haar man. 
Herman, rust In vrede 1 

Namens da familie Schopplnk en Kokkeler 
cprechte dank voor uw meeleven en gebed 


