


Ter herinnering aan 

Euphemia Maria Rosens 

weduwe van Gerhard Johann Schopman 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 18 augustus 1906 
en overleed aldaar op 18 november 1995 na te zijn 
voorzien van het Sacrament der Zieken. Op 22 
november d.a.v. hebben we voor haar de gezongen 
uitvaartdienst gehouden in de parochiekerk van de 
H. Antonius. Daarna hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd op de Algemene Begraafp laats te 
Oldenzaal. 

Euphemia Schopman-Rosens was allereerst "Ons 
Moeder", zowel voor haar eigen kinderen, alsook 
voor haar schoondochters en schoonzoons. 
Zij bezat de kracht mensen tot elkaar te brengen, 
nooit een onvertogen woord over een ander, hoog
uit een blik in haar ogen die getuigde van haar 
zienswijze. 
Zij werd al op zeer jeugdige leeftijd gekonfronteerd 
met veel verdriet, toen haar vader overleed en haar 
moeder met 10 kinderen achterbleef. Haar moeder 
was het dan ook, die zij zag als haar voorbeeld van 
moederschap tot op het moment dat God hen weer 
verenigde. 
Zij was bezorgd om Pa, vooral zijn ziekbed en 

overlijden vorig jaar hebben haar bijzonder aange
grepen. 
Tot op het laatst was ze begaan om vooral de 
gezondheid van haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, waarbij vooral "Ons 
Riet"speciale warme aandacht kreeg. 
Zij kon, toen dat nog ging, vooral genieten van haar 
kaartmiddagjes met haar familie, daarnaast wilde ze 
er altijd graag "netjes" uitzien. 
De vervulde wens, om samen met Riet naar Lourdes 
te gaan, maakte ons haar aanbidding voor Maria 
nogmaals duidelijk. 
Haar kracht was het, om eigen kind, of 
"aangetrouwd",met grote liefde te omringen, daar
bij familiair een hechte band smedend. 
Ons Moeder is niet te vervangen, Ons Moeder bi ijft 
voor ons een voorbeeld van liefde en zorg, Ons 
Moeder is en blijft voor ons, Ons Moeder en een 
stukje Maria ineen. 

Moeder, we zijn blij en dankbaar dat we jou 
als Ons Moeder hebben gehad en hopen dat je 

mag rusten bij Ons Pa in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder danken 
wij u hartelijk. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


