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"Al moet ik door 
donkere dalen. 
Ik vrees geen onheil. 
Want Gij staat mij bij. 
Uw stof en stok zijn 
mij een steun. " 



Ter gedachtenis aan 

Gezîna Hendrika Loman 

weduwe van Johannes Gerardus Schopman 

Zij werd geboren op 24 april 1910 in Beuningen 
(gem. Losser). Op 29 april 1993 is zij na een lief
devolle verzorging in het ziekenhuis te Oldenzaal 
overleden. 

Van jongs af aan wist zij zich omringd door de 
natuur. Een ieder die op bezoek kwam bij *de 
Koperboer* kon rekenen op een hartelijke ont
vangst. Zij was zorgzaam en meelevend voor 
familie en vrienden. 
Daamaast hadden haar (klein)kinderen een 
speciaal plaatsje in haar hart. 
Ze genoot erg van uitstapjes; of het nu ging om 
een tocht langs de Twentse paasvuren of een 
reis door het mooie Canada. 
Bij terugkomst kon ze echter ook weer genieten 
van haar eigen geliefde plekje. Voor ons is haar 
grote liefde en vertrouwen tot Maria een voorbeeld 
geweest. 
Het valt ons moeilijk haar uit handen te geven. 
God onze Vader, wij vragen U, leg Uw armen 
beschermend om haar heen bij haar thuiskomst. 

Mijn tranen overspoelen Haar 
en Zij wenkt mij nader, 
fluistert me toe 
'Ween niet m'n kind' 
en ik 
'Maar ik hou zo van U' 
' Wil je me mijn vrijheid ontnemen? 
Ik geniet van deze rust 
Niet meer gebonden aan gebreken 
't Is alsof een duif me kust 
Opeens begrijp ik iedereen 
Voel Kwaad noch Onrust In me leven 
Ben omringd door vrienden en veel licht 
Wie op aard kan mij dat geven? 
Ons afscheid moet niet een bittere 
maar een zoete traan omhelzen 
Dus ga nu heen en vertrouw op mij 
Want spoedig genoeg zal een engel 
je op ons weetzien beroepen 
Een feest zal 't zijn 
dat eeuwig duurt 
Maar ga nu heen 
en vertrouw op mij'. 

Wij danken U hartelijk voor uw blijk van medele
ven tijdens de ziekte en het ovel1ijden van onze lieve 
moeder en oma. 

Kinderen en kleinki'lderen 


