
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Een dankbare herinnering aan 

GERARD SCHOPMAN 

sinds 13 september 1949 gehuwd met 

RIKIE TELLMAN 

Hij werd geboren in de Lutte op 22 septem-
ber 1916. Voorzien van het sacrament der 
ziekenzalving overleed hij in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 19 juli 1994. Na de Uitvaartmis 
in de Mariakerk hebben we zijn lichaam aan 
de aarde.toevertrouwd op de begraafplaats 
te Oldenzaal op 22 juli. 

Het geboortehuis van Gerard stond op de 
Koppelboer, waar hij opgroeide in een gezin 
van 7 kinderen. In 1949 trouwde hij met 
Rikie Tellman. Bijna 45 jaar waren ze in 
liefde met elkaar verbonden; samen zorg-
den ze voor hun gezin van 4 kinderen, sinds 
eind 1966 aan de Dellenbeekstraat in de 
Mariaparochie. 
Hij was een eenvoudig mens, die onopval-
lend zijn werk deed, maar met grote inzet, 
vol belangstelling voor zijn kinderen en 
kleinkinderen. Hij hield niet van uitgaan, van 
vakantie, maar genoot, als velen bij hem 

samen waren in zijn gastvrij huis. 
Genieten kon hij ook van de natuur, van 
planten en dieren, speciaal van de paarde-
sport. Op zijn fiets ging hij naar zijn familie, 
hij hielp graag op de boerderij, maar dage-
lijks was hij te vinden in zijn tuin, waar hij al 
zijn kennis en energie kon inzetten. 
Ook na zijn operatie in 1980 ging hij voort 
met zijn dierbare hobby; zelfs in zijn ernstige 
ziekte van de laatste weken bleef hij alles 
voor de tuin regelen. Het geloof zat diep in 
zijn hart; hij heeft van daaruit geleefd in alle 
eenvoud eni1et weer doorgegeven aan zijn 
kinderen en kleinkinderen. Sterk voelde hij 
zich verbonden met zijn parochie, gehecht 
aan zijn vaste plek in de kerk, trouw aan de 
Eucharistieviering in het weekend. Zeer 
bewust ontving hij, omringd door zijn vrouw 
en kinderen, het sacrament van de zieken-
zalving; hij wist dat hij zijn leven uit handen 
moest geven maar vertrouwde tevens, dat 
het veilig bleef in Gods hand. Moge de poort 
van het paradijs voor hem opengaan. 

We danken u van harte voor uw medeleven 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden. 

R.A. Schopman-Tellman 
Kinderen en kleinkinderen. 


