


Een stoel bleef leeg 
Een stem bleef zwijgen 

Maar in mijn hart 
Zal je altijd blijven 

In dankbare herinnering aan 

Christianus PlechelmusAntonius Schopbarleld 

CHRIS 

echtgenoot van Brigitte Schopbarteld Sanders 

Chns werd geboren op 19 Januan 1945 te Oldenzaal. H11 overleed op 
23 Januari 2012 ,n z11n eigen vertrouwde omgeving aan de 
Hobbemastraat 24 te Oldenzaal 

We hebben Chns dankbaa' herdocht 1n de Maiakerk te Oldenzaal op 
28 Januari 2012 waarna wiJ hem in besloten knng hebben begeleid 
naar de begraafplaats aan de Sch1pleidelaan te Oldenzaal 

Chns kwam uit een hecht gezin van 6 kinderen. waarvan hiJ de één na 
de Jongste telg was. Een gezellig en warm thuis. waar iedereen zich 
welkom voelde. Thuis werd veel gepraat gezongen en gekaart, onder 
het genot van een hapJe en een drankje 

Na de lagere school ging Chris naar de ambochtschool in Oldenzaal. 
Waar hiJ zich bekwaaime in het vak van loodgieter. Als loodgieter 
werkte hij tot zijn 60 jaar. Chns had een goedcootact met zijn oollega's, 
met wie h1J veel lochte en zong ZiJn werk was tevens zijn hobby 

Op een van ziJn uitgaansdagen leerde hij mij. Brigitte kennen. Wij 
trouwden op 12 juni 1971. Ruim 401aar hebben wij lief en leed met 
elkaar gedeeld. Die tijd samen zal ik noo,t vergeten. 

Chns had meerdere hobby s. Een daarvan was het voetbal Als 
bockspeler heeft h11 menige voetballer tegengehouden om te scoren. 
Samen met zijn geliefde Brigitte en vrienden heeft hij liJdens de 
vakaities een andere hobby van hem, heel wat landen onve,hg gemaa<t 
Metz11n hurrorkon h1J men~ophetverkeerdebeenzetten. 

Chris stond graag klaar om een ander te helpen. Dat was een van z11n 
vele eigenschappen. Chris was een echte levensgenieter. Zo kon hiJ 
met volle teugen genieten van Ruben en Th1jmen. met wie h1J graag 
speelde en op pad ging. 

Chris was gehecht aan het leven. De mededeling dal hij ongeneesliJk 
ziek was kwam hard aan. Toch wilde hi1 zo lang mogelijk van alles 
wat hem geboden werd blijven genieten HiJ waardeerde het enorm dat 
hij omgeven werd door zijn naasten en z1Jn vnenden, die hem hielpen 
z1Jn leven draagbaar te houden. 

Chns bedankt voor alles watje mij gegeven hebt 
Chris. wal zal ik Je n11ssen 

Voor uw medeleven tijdens Chris z11n ziekte en na het overliJden 
van Chris wil ik u harteliJk danken 

Brigitte 

Oldenzaal . 28 Januari 2012 


