


Omgeven door haar kinderen, 
trouw en sti l, getroost en gesterkt, 

is van ons heengegaan onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder 

Sophie Kloppers-Zondag 

Ze werd geboren op 6 augustus 1910 in Epe, 
Duitsland . Als jongste uit een gezin met 7 kin
deren verhuisde ze vlak vóór de 1• Wereldoor
log naar Nederland . Over haar jeugd kon ze 
vol dankbaarheid vertellen. Vooral het samen 
muziek maken met haar oudere broers kwam 
in haar jeugdverhalen telkens terug . In 1934 
trouwde ze met Gerhard Kloppers. 
De beginjaren van haar huwelijk waren geluk
kige jaren. De oorlogsjaren waren, zoals voor 
zeer velen, moeilijk. Het kleermakersvak van 
haar man gaf rui lmogelijkheden in natura om 
de oorlog door te komen. 
Donkere wolken pakten zich samen toen in 
1963 haar man Gerhard overleed. Alléén voelde 
ze zich en ze was het ook! 
Haar 6 kinderen waren nog te jong om haar in 
woord en daad te steunen. In de rest van haar 
leven hebben we, haar kinderen, vaak haar in
troverte karakter ervaren. 
Een sti lle, inzichzelf gekeerde moeder, die al-

les, misschien wel te veel, deed om haar kin
deren op te voeden en te beschermen . 
Veel verdriet had ze, hoewel ze het niet liet blij
ken, bij het overlijden van haar oudste zoon 
Gerard. Veel, heel veel plezier beleefde ze aan 
haar talrijke kleinkinderen. Trots kon ze er op 
zijn en ze praatte er graag over. 
Het liefkozen van haar achterkleinkinderen 
maakte de laatste jaren tot gelukkige jaren . 
Heel veel plezier beleefde ze aan het samen
komen van haar kinderen op de zondagmor
gen. Het was er dan altijd feest. In dankbaar
heid blijft ze in onze gedachten. Veel van het 
goede in haar zal in haar talrijke nageslacht 
voortleven. 
We hebben afscheid genomen van een lieve, 
trouwe en stil le moeder en oma. 

Voor de blijken van uw belangstelling danken 
we U. 

30 januari 1998. 




