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Een afscheid is altijd moeilijk als 't fijn is geweest 

In liefdevolle herinnering 

Henny Schopman 

* 25 maart 1945 t 28 mei 2016 

Henny werd geboren op 25 maart 1945. Henny komt uit een gezin van 8 kinderen. 
Zijn jeugd bracht hij door op de boerderij aan de Hengelerheurneweg in De 
Lutte. Al op jonge leeftijd hielp Henny mee op de boerderij en met het ophalen 
van melk bij de boeren samen met z'n vader. Het transportbedrijf kwam in die 
periode op gang en ook hier droeg hij z'n steentje bij. Naast het werken was er 
ook zeker ruimte voor andere dingen zoals geheime zender draaien. Henny's 
carrière als zendamateur was maar kort, het duurde niet lang of de Radio 
Controledienst maakte er een eind aan. Z'n liefde voor muziek is altijd gebleven. 

Tijdens het melk rijden in De Lutte zag hij Diny weleens werken bij een 
textielwinkel aan de Dorpstraat en tijdens het bal in De Vereeniging vroeg hij 
haar ten dans. Dit was het begin van een langdurige liefde. In 1974, na 9 jaar 
verkering, trouwde Henny zijn grote liefde en gingen ze wonen op de boerderij 
aan de Hengelerheurneweg. Samen kregen zij drie dochters, Kitty, Maureen en 
Linda. Henny was trots op z'n 4 meisjes en waar het kon, liet hij dat ook blijken. 

Henny's leven stond in het teken van hard werken. Van 's ochtends vroeg tot 
's avonds laat was hij in touw op de boerderij en bij het transportbedrijf op de 
autokraan. Lange dagen waren eerder normaal dan uitzonderlijk. Maar hij klaagde 
nooit, hij was een tevreden man en kon ontzettend genieten van kleine dingen. 

Henny was een levensgenieter. Hij hield enorm van de muziek tijdens het Paas 
Blaas Festival en het Open Air bij Keet'n Zwart. Van vakanties samen met Diny. 
Industrieterreinen langs om te kijken naar de vrachtwagens. Stukjes fietsen in 
de omgeving. Het hoefde niet groots te zijn, zolang hij maar 'kunnig volk' om 
zich heen had en lekker kon kletsen. Henny kende heel veel mensen en veel 
mensen kenden hem. Hij was oprecht in de ander geïnteresseerd. 
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Z'n dochters gaf hij alle vertrouwen in de dingen die ze deden. Uitgaan, op 
kamers gaan, alleen naar het buitenland. Nooit vroeg hij: 'Zou je dat nu wel 
doen?' Door ze los te laten konden ze uitgroeien tot wie ze nu zijn. 

Zijn kleinkinderen waren zijn grote trots! Vooral toen zijn lichamelijke conditie 
afnam en hij het vrijwilligerswerk op een lager pitje zette, was hij volop opa 
voor Christiaan, Famke, Mads en Joshua. Ze komen heel graag bij 'opa en oma 
Voetbal' op bezoek. Het nieuws dat er een vijfde kleinkind op komst is, heeft hij 
in de laatste week nog meegekregen. Hij vertelde achteraf dat hij die nacht niet 
kon slapen van blijdschap. 

Z'n liefde voor Diny was groot, niet in woorden uit te drukken. Ze waren echt 
maatjes, bespraken alles met elkaar en steunden elkaar door dik en dun. Tot op 
het laatst kon hij Diny vertellen hoeveel hij van haar hield, hoe mooi hij haar 
ogen vond en hoe gelukkig zij hem had gemaakt. Elkaar los te moeten laten 
was dan ook moeilijk, maar niet te voorkomen. Z'n ziekte heeft hem ingehaald, 
ondanks zijn moedige strijd. 

"Kan ik gaan?" vroeg je de laatste dag. 
"Ja pap, rust nu maar uit." 

Bedankt voor alle lieve woorden van steun en het medeleven tijdens het 
ziekbed van Henny en na zijn overlijden. Dat heeft ons enorm goed gedaan. 

Diny 
Kitty en Robin 
Christiaan, Joshua 

Maureen en Rick 
Famke, Mads 

Linda en Roy 
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