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Marinus Johannes Schaepers 

echtgenoot van 

Josephina Johanna Louisa van Compenhout 

Hij werd geboren in Oldenzaal op 28 augustus 1926 
Moegestreden na een ziekte van ongeveer twee 
]Oar IS h,, gesterkt dOOf het Sacrament van de 
Zieken, overleden op 30 maart 1995. Biddend heb
ben wiJ afscheid van hem genomen in de SI 
Antonluskerk op 4 april en hem daarna te ruste 
gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Marinus wilde graag leven moor een ongeneeslijke 
ziekte nam langzamerhand alle kracht uit hem 
weg. Het verdriet om Zijn gemis is groot moor ieder 
gunt hem de bevrijding ut het lange zware lijden. 
Je in dienst stellen van onderen is een gelovige 
levenshouding. vooral als dot gebeurt In eenvoud 
en bescheidenheid. Zo was ook Zijn levensinstelling 
Hij was meer een man van de achtergrond die niet 
hield van uiterlijk vertoon en voor wie oneerlijkheid 
in het leven, op welk gebied dan ook. het verschrik
kelijkste wos dat er bestond. 
Komend uit een kleermokersfornilie heeft ook hij 
ZICh dooun bekwaamd en is als een echte vakman 
daarin altijd werkzaam geweest. 

Bi zijn huwelijk is hij bij ZlJn ouders ingetrokken en 
heeft hij samen met Fien olhjd voor hen gezorgd H11 
was ontzettend oon zi1n ouders gehecht vooral 
aan zijn. moeder De zorg voor hen was geen ge
rnoKKehjke taak. vooral toen zijn moeder de laatste 
levensjaren dement werd. 
Marinus was een man die niemand met zijn proble
men ::"11de lastigvallen. Daarom dat hij zich 1n zijn 
ziek-zijn moeilijk Kon uiten. José. zijn nicht had een 
b1jZondere hechte band met hem en door durfde 
en kon hij het nodige oon toevertroU1111en. Zij was als 
het ware zijn dochter. Moor ook heel Zijn foml1e was 
hem olies en hij was don ook altijd gesteld op een 
goede band met hen allen. 
Zijn grootste hobby was z11n 'schuurtje' waar hij 
ontzettend graag mocht knutselen en altijd bezig 
was met van alles en nog wat. 'Een aktieve man'. zo 
mag je hem toch wel karakteriseren. 
Hij was een zeer gelovig iemand. doe bepaald niet 
bang was VOOf de dood maar wel verdriet had om 
de vroegtijdigheid daarvan. 
Toen hij. omringd door z11n dierbaren, hel sacra
ment van de ziekenzalving had ontvangen. was 
dat voor hem het moment van overgave en Is hij 
enige uren later vredig Ingeslapen 

Marinus. tot ziens bij Hem, die ons allen 
heeff geschreven In de palm van Zijn hand 

Rust In vrede 

Voor uw blijk van medeleven tijdens Z1Jn ziekte en no 
zi1n overlijden. donk ik u hartelijk. 

JJ.L. Schoepers - van Compenhout 


