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   Groesbeek Nijmegen

Na zware weken van intensieve bestraling leek pap in verpleeg-huis Honinghoeve weer op te knappen. 
Toch kwam de pijn terug ondanks de positieve berichten. Eten en drinken lukte niet meer en pap 
werd steeds magerder. Hij gaf zich over met de woorden: “Het is goed zo”. Met veel liefde denken 
we aan hem terug.

Pap was het 2e van de vier kinderen van Lam Hopmans en Dien Piepenbrock, geboren en opgegroeid 
in een hecht gezin op de Hogewaldseweg.
Na de oorlog en evacuatie, die een diepe indruk maakten, moest er gewerkt worden: onder andere 
op ’n boerderij in Neerbosch, herinnerde hij zich in het verpleeghuis: de hele week werken en alleen 
’s zondags na de mis naar huis. Na militaire dienst en wisselend werk, vond hij als vrachtwagenchauffeur 
de baan die bij hem paste: onderweg zijn, mensen ontmoeten, kof�e drinken, praatjes maken en 
frituurvet ophalen. Tot zijn 64e heeft hij dit met veel plezier gedaan.
Op de kermis in Vierlingsbeek ontmoette hij mam. Ze trouwden in 1967 en woonden eerst op het 
Heemskerkplein, waar dochter Françoise werd geboren en daarna 35 jaar op de Hobbemaweg. 

We hebben er �jn gewoond; we waren een rustig en gelukkig gezin. Pap hield van ’t huis en de serre 
van waaruit hij alles kon zien. Hij had ook groene vingers, ook de tuin was zijn hobby. Pap was een 
gezelligheids- en een natuurmens. Elke morgen naar de Botterpot en soms ’s avonds nog een keer, 
biljarten in clubverband, �etsen en bij mensen op bezoek, ’s zaterdags naar Jo de Haan en vroeger als 
het kon door de week met broer Henk in de vrachtwagen naar Spakenburg. Hij was weg van auto’s. 
Hij heeft er heel wat gehad in zijn leven. 

Papa was een lieve, zachtmoedige en gevoelige man. Net als mama vond hij het moeilijk zijn emoties 
te uiten als het over hemzelf ging. Maar het plotselinge sterven van mam was voor hem en ons een 
groot en diep verdriet, dat zijn sporen in ons na liet. We hopen en vertrouwen dat ze nu weer samen 
mogen zijn.
Na het sterven pakte pap met behulp van Françoise de draad weer op. Elke zondag uit eten met zijn 
vriend Idske en zoals altijd veel mensen ontmoeten en praatjes maken.

Pap van harte bedankt voor alles wat je voor mij en voor ons hebt gedaan en betekend en vooral 
voor wie je was in ons midden. 
Ik vind het heel verdrietig en ik mis je erg, maar ik weet ook dat je geen goeds meer van het leven 
kon verwachten. Ik voel dat je nu verlost bent en vrij. Dat is een grote troost.
Doe mam de groeten en ádieu, dat is: tot bij God !

Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun rond het overlijden van pap. Het geeft ons steun.

Françoise en John
 Kyra
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