
Een dankbare herinnering aan 

Willemina Maria Schopman 
Mien werd geboren op R mei 1913 re Lo;ser. Voorzien 
van de Ziek~nzalvlng , overleed zU in volle overgave 
op 9 december 1991 re Enschede. Na de EuchJrbtle
viering, waarbij het Pax Chrisrikoor zong, hebben we 
haar te rusten geleg.1 bii hailr zus Riek op het r.k . 

kerkhof re Losser. 

Iedereen die haar gekend heeft zal zeggen: Mien was 
een goed mens. 
Haar aandacht ging altijd uit naar zieken en alleen
staanden. aan wre zij alle mogelijke hulp bood. 
We zijn Mien oprecht dankbaar voor alles war zij ge
daan heeft voor onze ouders. speciaal in hun laatste 
levensjaren. 
Zelf werkzaam In de sociale/dienstverlenende sektor, 
besteedde ze al haar vrije tijd na her overlijden van 
Vader, aan Moeder en Riek in het bejaardentehuis. 
De levensvreugde die ze in haar goedheid vooral aan 
Riek bezorgde toen Mo~der was overleden, is met geen 
pen te beschrijven. Niets was haar te veel als ze Riek 
er~ens een plezier mee kon doen. Tot het allerlaatste 
toè heeft ze haar bUgesraan. 
Juist omdat Mien zo srerk op haar familie betrokken 
was, deed het haar veel verdriet orle zussen. twee 
broers en een schoonzus. naar onze begrippen veel 
te vroi>g, te zien overlijden. 
Maar ook dit aanvaardde ze in groot geloof en bad 
veel voor iedereen In haar omgeving. 
Diverse missiecongregarieç en andere charitatieve ln
stelllngen wisren haar adres en op elke bedelbrief 
stuurde zij een gift 
Haar lidmaatschap van het Pax Christikoor bracht 
haar niet alleen de vreugde van samen zingen en uit· 
voeringen geven, maar ook de sociale kontakren bin 
nen dit koor zUn van dien aard, <lat Mien er afrijd 
bij bleef horen. Zij ontving van daaruit daadwerke
lijke hulp en aandacht in periodes dat ze dat nodig 
had en dat deed haar goed. 

langzaam maar zeker zag je haar gezondheid vermin 
deren. 
Op veel gebieden werd ze afhankelijk en dat was 
moeilijk voor haar die zelf zo graag anderen wilde 
helpen. 
Gelukkig kon zij ook rekenen op trouwe vriendinnen. 
Haar laatste levensjaar moer erg zwaar geweest zijn . 
Ze voelde haar krachten afnemen. En als je dan 
steeds bij doktersconrrOle hoort: .Alles goed - niets 
bijzonders aan de hand •.. :. moer je je wel diep el · 
lendig voelen. 
Toen wij dan ook pas op 22 november 1991 te ho
ren kregen dat zij lichamelijk opgeneeslUk ziek was, 
maakre zich een machteloze woede van ons meester. 
Maar Mlen zelf aanvaardde ook dit gegeven in groot 
geloof. 
Ze bereidde zich voor op het onvermijdelijke. ont
ving bij volle bewustzijn op 2 5 november de zieken· 
zalving in het bUzUn van fa mille en vriendinnen en leg
de haar leven in Gods hand. 
Wij blijven Mlen dankbaar gedenken, ook In ons 
gebed, 
Moeder Maria, In wie Mien ook zo'n groot vertrou
wen had. bid voor haar en haar dierbaren bU Uw 
Zoon Jezus Christus. 

Hartel[ik dank voor uw meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlUden van Mien. 

Namens de familie: 
M. Schopman-van Leerdam 


