
Je wereld werd steeds kleiner, 
de deur ging langzaam dicht. 

iedere dag toch verder, 
Jouw reis naar het eeuwige licht. 
Zoveel vragen zonder antwoord, 

wat ging er in je om? 
Niemand kan het nog vertellen, 

niemand weet waarom. 

Met droefheid in ons hart nemen wij afscheid van onze 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder 

Riek Horst - Schopman 
weduwe van Gerard Horst 

• 27 april 1924 t 4 maart 2011 

De plechtige uitvaart vond plaats op 10 maart 2011 in de 
St. Plechelmuskerk te Deurningen waarna we afscheid 
van haar hebben genomen op de begraafplaats naast 
de kerk. 

Riek werd in 1924 geboren in een gezin met vier kinderen. 
Pa Schopman werkte bij de spoorwegen en zodoende 
woonden ze aan het spoorlijntje Hengelo - Oldenzaal. 
De moeder van Riek overleed al op jonge leeftijd. Na deze 
moeilijke start van haar leven , volgde ze de 
huishoudschool en ging aan de slag op de tekenkamer 
van Dikkers. 

Tijdens één van de danslessen in Hengelo leerde ze 
Gerard kennen. In 1951 trouwden ze en vestigden zij zich 
in Deurnin~en. 

Samen met oom Johan en tante Truus zum Grotenhoff 
betrokken ze een twee onder één kap woning, waar ze 
bijna tot het einde met veel plezier hebben gewoond. 

Veel plezier beleefde Riek ook aan de dingen die in haar 
leven kwamen. Allereerst het gezin , met Ine, Annet en 
Marcel. Later werd ze de trotse oma van vier kleinzoons 
en ook heeft ze nog kort kunnen genieten van haar 
achterkleinzoon. Met het gezin ging ze vaak op vakantie, 
onder meer naar Joegoslavië, Oostenrijk en Lourdes. 

Naast het huishouden, waar ze samen met Sinie haar ziel 
en zaligheid in legde, was ze graag creatief bezig. Zingen 
in het kerkkoor en zeker ook tekenen en schilderen. Samen 
met Gerard kon ze ook heerlijk genieten van de tuin , 
helemaal na zijn pensioen. 

Het verlies van Gerard in 2008 was een zware klap voor 
Riek, waarna het ook moeilijk werd voor haar om 
zelfstandig verder te gaan. Gelukkig kon ze op een 
prettige, warme plek in 't Dijkhuis worden opgevangen. 
Langzaam verloor Riek het contact met de wereld , tot ze 
op 4 maart vredig is ingeslapen. 

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven bij het 
verlies van onze moeder, grootmoeder en 

overgrootmoeder, onze oprechte dank. 

Ine en Albert 
Annet en Jan 
Marcel 
Kleinkinderen en achterkleinkind 


