


In dankbare herinnering aan 

'Franciscus Çerfiarcfus Scfiopman 
'Frans 

weduwnaar van Geke Petter 
echtgenoot van Marieke van Leerdam 

* 19 december 1925 t 6 mei 2014 

Frans groeide op in een groot katholiek gezin 
in Losser. Na zijn opleiding kreeg Frans zijn 
eerste aanstelling bij de gemeente Losser. 

Frans trouwde in 1955 met Geke. Hun levens
weg voerde hen via Wateringen, waar Bart 
werd geboren en Zwolle, waar Annet werd 
geboren, naar Ouderkerk aan de Amstel waar 
Frans directeur van de sociale dienst werd. 

Na het overlijden van Geke, in 1979, woonde 
Frans enige tijd alleen. In 1981 kwam Marieke 
op zijn levenspad. De behoefte om terug te 
gaan naar het mooie Twente heeft ervoor ge
zorgd dat Frans samen met Marieke in zijn ge
boortedorp is gaan wonen. 

Frans hield van de natuur. Zijn grootste hobby 
was tuinieren, buiten zijn. Als Frans zoek was, 
was hij bij zijn fazanten en vogels in de tuin of 
zat hij op de fiets. 

De zorg voor Marieke en voor zijn kinderen 
was voor hem erg belangrijk. 

Frans had een bijzonder karakter. Hij was een 
mens met een duidelijke eigen mening en 
eigen visie die niet altijd met die van anderen 
overeenkwam. Hij was punctueel en hield van 
alles documentatie bij. Voor de mensen die hij 
lief had was een brede interesse en bezorgd
heid. 

Frans is ondanks alle toestanden en veran
deringen altijd katholiek gebleven. Toen 
kerkbezoek voor hem onmogelijk werd, was 
de tv-kerk op zondagmorgen zijn vaste kerk
moment. 

Vanaf maart 2011 leefde Frans in zijn 
"reservetijd". Na een intensieve ziekenhuis
periode had hij veel hulp nodig. Zijn leef
wereld werd steeds kleiner. Hij merkte dat zijn 
gezondheid verder af nam. 

In de nacht van maandag op dinsdag is Frans 
in alle rust ingeslapen. 

Wij danken u voor uw belangstelling. 

Marieke Schopman 
Bart 
Annet en Steve 




