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Dankbare herinnering aan 

MARIA GEZINA SCHOPMAN 

Zti werd geboren in de gemeente Losser 
op 13 september 1907. Heel haar leven is 
getekend door werken en bidden. Daarin 
liet ze haar meeleven met en klaar staan 
voor anderen en haar liefde voor de kerk 
blijken. 
Toen ze 65 jaar geworden was wilde ze 
haar lange dienstbetrekking beëindigen Ze 
ging bij haar zus Hanna wonen en samen 
hebben ze mooie en gelukkige jaren be· 
leefd in hun nieuwe huis aan de Kampstie
weg. Maar ook hier bleef ze aktief. 
Haar eenvoudig en diep geloofsleven uitte 
zich in daden. Ze had een grote liefde voor 
de missie. Nog tijdens haar laatste ziekte 
bleef dit haar aandacht vragen. 
Ze had een grote verering voor Maria. Ze 
behoorde tot de vaste groep pelgrims van 
Kevelaer. 
Een ernstige ziekte met veel pijnen heeft 
vrij plotseling een einde gemaakt aan dit 
leven. Toen ze steeds meer ervaarde dat 
ze ongeneeslijk ziek was. bleef ze hier rus
tig onder, Ze accepteerde het leven zoals 
het zich aandiende. 

Het zal ons pijn doen deze optimistische 
en blijmoedige zus, tante en buurvrouw te 
moeten missen. 
Maar haar geloof wil ook ons çieloof zijn. 
Zij heeft niet tevergeefs geleefd. Haar leven 
heeft vele goede vruchten v1>ortgebracht 
en daar zal God haar voor belonen . 
Zij overleed op 31 mei 1984, de d:ig waar
op wij de hemelvaart van de Heer vierden. 
. Zalig de zuiveren van hart. want zij zullen 
God zien•, Deze woorden van Christus zijn 
nu voor haar vervuld. 
Na de Eucharistieviering ten afscheid op 
5 juni d.o v. hebben we haar lichaam te 
rusten gelegd op het kerkhof van de St. 
Nicolaasparochie te Denekamp. 
Marie, rust in vrede en bedankt voor alles 
wat je voor vele mensen gedaan en bete· 
kend hebt. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde zuster. tante en huisgenote. be· 
tuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Mulders·Schopman 

J. Benneker. koster;-öenekamp 


