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In dankbare herinnering 

Hermina Schopbarteld - Siemerink 

weduwe van 

Gerhard Schopbarteld 

Zij werd geboren te Deurningen op 13 april 1909. 
Na een kortstondige ziekte, gesteó<I door de H. 
Sacramenten der Zieken, overleed zij in het zie
kenhuis te Oldenzaal op maandag 18 mei 1998. 
Op 23 mei d.o.v. hebben w11 tijdens de 
Eucharistieviering afscheid van haar genomen, 
waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd 
bij haar man op het R.K. Ker1<hof te De Lutte. 

Met een gevoel van dankbaarheid kijken we terug 
op het leven van onze moeder en oma. 
Op 8 september 1934 trouwde zij met Gerhard 
Schopbarteld, waarmee zij 58 jaar lief en leed 
heeft gedeeld. 
In onze herinnering zal zij blijven voortleven als 
een moeder en oma die haar leven lang hard 
heeft gewerkt voor haar gezin. Zij heeft dit gedaan 
met volle toewijding en overgave. 
Altijd stonden bij haar op de voorgrond haar man 
en kinderen. Daarin heeft zij grote levensvreugde 

mogen ondervinden, afgewisseld met groot leed 
en verdriet. Het verlies van haar man en kort 
daaropvolgend haar zonen Anton en Herman 
heeft haar veel verdriet gedaan. 
Het was voor haar moeilijk om dit allemaal in zo'n 
kort tijdsbestek te verwerken. Haar diepe ~eloofs
overtuiging, en in het bijzonder haar verenng voor 
Maria, heeft ertoe bijgedragen dit verlies enigzins 
te verwer1<en. 
Na het overlijden van haar man, werd het al spoe
dig duidelijk dat ze niet alleen zelfstandig in De 
Lutte kon blijven wonen. In goede harmonie werd 
toen besloten een seniorenwoning in Denekamp 
te kopen om haar zo de mogelijkheid te bieden 
•zelfstandig" in de directe nabijheid van de kinde
ren te blijven wonen. Na ruim een jaar werd deze 
woning ingeruild voor een aanleunwoning van de 
St. Gerardus Majella eveneens te Denekamp 
waar zij nog 3 jaren met leeftijdsgenoten in een 
prettige omgeving heeft gewoond. 
Een speciaal woord van dank zijn we verschul
digd aan onze zus "Ans" die na het overlijden van 
vader, haar dag in dag uit met raad en daad heeft 
bijgestaan. Niets was voor onze Ans teveel. 

Door geloof en liefde blijven we met elkaar ver
bonden. Weest goed voor elkaar en bewaart mij in 
uw gebed en herinnering. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het over
lijden van onze lieve moeder en oma zeggen wij 
U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


