
Ter nagedachtenis aan 

Gezina Aleida Klaashuis 

weduwe van 

Gerhardus Arnoldus Marinus Schopman 

Zij werd geboren in Losser op 23 februari 
1907. Gesterkt door het sacrament van de 

z ieken is zij in Oldenzaal overleden op 11 juli 
1995 . Biddend hebben wij afscheid van haar 

genomen in de St. Pl echelmusbasiliek op 
15 juli en haar daarna te rusten gelegd op de 

begraafplaats te Oldenzaal. 

Na een lang en zeer arbeidzaam leven, 88 jaar, 
is voor haar de levensreis vo ltooid. In haar jeugd 
en lang daarna heeft z ij ve le jaren gewerkt als 
hulp in de gezi nnen in de stad en later op 
boerenbedrijven. En dat was altijd hee l hard 
werken . 
Pas op latere leeftijd is z ij getrouwd met Gerard 
Schopman, voor wie dat z ijn tweede huwelijk 
was. En voor haar betekende dit dat zij ook de 
zorg kreeg voor de opvoed ing van Riny, die nog 
maar v ier jaar was, want Johan, waar een groot 
leeftijdsverschil tussen lag met Riny, was het 
huis al uit. 

Helaas heeft z ij maar kort het ge luk van het 
huwelijk gekend, want al na twee jaar kwam zij , 
door het sterven van Gerard, all een te staan. 
Zij was van karakter zeer gesloten, uitte zich 
bijna nooit, en dat betekent dat je dan ook alles 
alleen moet verwerken. Maar z ij wilde niet 
anders. Nooit vertelde zij ook maar iets aan 
anderen. 
Ze was zeer ge lovig en had een grote verering 
voor Maria, op grond waarvan zij veel 
bedevaartplaatsen bezocht als Ban neux, Lourdes, 
Kevelaer en anderen. 
Moeilijk heeft zi j het ermee gehad dat z ij haar 
huis aan de Hyacinthstraat moest verlaten en 
haar intrek moest nemen in het wooncentrum 
"de Scholtenhof". 
Alles heeft zi j zelf, zonder raadpleg ing van 
anderen, geregeld, tot en met de verkoop van 
haar huis. 
Opgebrand als een kaars, is zij overleden, omge
ven door haar allernaasten die haar sterven 
biddend hebben begeleid . 
Moge zij, die altijd zo ges loten was in haar 
leven, nu openbloeien bij God, waar zij voor 
altijd vrede en blijheid mag genieten. 

Rust in vrede 


