
In dankbare herinnering aan 

Gerhard Johann Schopman 

echtgenoot van Euphemia Maria Rosens 

Hij werd geboren te Rheine (Old.) op 15 augustus 
1902 en overleed te Oldenzaal op 4 oktober 1994 
na te zijn voorzien van het Sacrament van de 
Ziekenzalving. Op 7oktoberd.a.v. hebben we voor 
hem de gezongen uitvaartdienst gehouden in de 
parochiekerk van de H. Antonius. Daarna hebben 
we zijn lichaam te ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats te Oldenzaal. 

Gerhard Schopman was een markante en sterke 
persoonlijkheid. Hij was tot het laatst toe volop 
bezorgd om met name zijn kinderen, terwijl ook zijn 
aandacht voor het milieu en de sociale verworven
heden niet onopgemerkt bleven. Telkens weer 
probeerde hij ons van zijn standpunten hieromtrent 
te overtuigen, zo nu en dan wekte dit wel eens 
irritatie op bij mensen uit zijn omgeving. 
Zware arbeid bleef hem niet bespaard, tijdens de 
werkverschaffing in de crisisjaren verrichtte hij 
graafwerk aan het kanaal Almelo-Nordhom. Hij 
was ongetwijfeld een man met capaciteiten en 
doorzettingsvermogen, hetgeen mede moge blij
ken uitzijn laatste funktie van personeelschef bij de 
firma Molkenboer. 

Pa maakte speelgoed voor zijn kinderen. had ja
renlang plezier als zanger bij het Oldenzaals 
Mannenkoor, hield van de natuur, ging graag 
vissen en was aktief met zijn zangvogels. 
De kinderen verheugden zich op de zondag, van
wege de wandeling met pa en moeder in de natuur 
of het ritje achterop zijn bromfiets. 
Hij was een godsdienstig en gelovig mens. 
In augustus 1981 werd hij samen met moeder, met 
wie hij uiteindelijk meer dan 64 jaar lief en leed 
deelde, opgenomen in het verzorgingshuis 'De 
Molenkamp• te Oldenzaal. De laatste jaren begon 
hij steeds meer de gebreken en de last van de oude 
dag te voelen en rond zijn laatste verjaardag kwam 
de geestelijke en lichamelijke achteruitgang steeds 
duidelijker naar voren. 
Door zijn sterk gestel kwam hij tot veler verbazing 
de kritieke momenten steeds te boven. Maar ten
slotte waren al zijn krachten opgebruikt en is hij in 
alle rust voorgoed ingeslapen. 

Pa, we zijn je dankbaar voor al hetgeen je 
voor ons gedaan en betekend hebt en 
hopen dat je mag rusten in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn man, 
onze vader, grootvader en overgrootvader danken 
wij u hartelijk. 

E.M. Schopman - Rosens 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


