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Hij werd geboren OD 6 maart 1909 re 01· 
denzaal en overleed re Oldentaal op 23 
lanuari 1975. Z!jn lich.iam legden wij te 
ruste op het r.k. kerkhof te Oldenzaal 

op 27 januari 1975. 

Zijn be~taan werd voor een groot deel ge
kenmerkt door z'n er-zijn -voor-een -ander. 
Met inzet van al z'n krachten zorgde hij 
voor zijn grote gezin. Hij deed ltever zich· 
zelf re kort dan anderen. Hu sprak trouwens 
ook maar weinig over zichzelf, wilde tot 
op her laatst ook nauwelijks weten dat hij 
ziek was. Hu ging mer hart en ziel op in 
zijn werk. was er secuur op. De kwaliteit 
die hij leverde. vrndt men dan ook prak
tisch nier weer. Zijn vakmanschap en zijn 
liefde voor het werk werd ook in wijdere 
kring gewaardeerd. gezien het feit dat hij 
j:irenlang deel uitmaakte van het bestuur 
van de schilderspatroons en van de L.T.S. 
Hij hield ery veel van de vrUe natuur. trok 
er waag op uit om re genieren van wat 
er allemaal groeit en leeft. Zijn geloof 
was hem zeer dierbaar; hij kon beslist niet 
hebben dat er een kwaad woord over ge
zegd werd ; en ook op dit gebied zette hij 
zich persoonlijk in voor de goede zaak. 
Zo was hij in de tijd dat de r.k universi-

reit van de grond moest komen. jarenlang 
een roegew!Jd kollekranr voor deze katho
lieke zaak H11 colli kreerde ook in de zon
d<1gse .!'!· M1~; en zelfs verleden ja<1r nog 
was hu bereid een flink aantal adressen 
in de wijk af re lopen voor de kerkbijdra
ge-aktie. Kortom; hij vroeg weinig voor 
7tehzelf en probeerde tegelijkertijd het 
beste van zichzelf beschikbaar te srellen 
voor anderen Moge hij die zoveel voor 
anderen gedaan heeft en zichzelf vergat. 
zich nu eindelijk zelf eens koesteren in de 
rust en het licht \an Gods heerlt1kheid. 

Voor Uw deelneming. ondervonden bij 
het overlijden van de Heer 

Antonius Marrnus Jozef Schopman 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE SCHOPMAN 

Oldenzaal. januari 1975 
Gammelkerstraat 34 

"In Pace" Uitvaartverzorging n.v" Oldenzaal. 


