
"Ti 1112 for m< to reav~ you" 
_ '1 won't say goNfhye 

LookJw 111< in rnin6ows, high up in the sky 
'111 the ewl!Îll8 SWISCt 

When _a(( the wor(d is throug(i 
just look [or me aná (ove me 

- a 11d '] ;(( 6e crosc to yot1. 



In mooie hennnerinf aan mijn lie' e man. 
"rul" 'aJ~r l"n opa. 

Gerha rdus Hendrikus Hermanus Schopman 
Gerard 

1.;çhtg~U\l(ll \an Ida Johanna Anne\\ ilJ..e 

Pa \\erd op 2 Jllltl 193 1 te Overdinkel geboren. 
Op 20 nm ember 2002 " hij. na opname in het Liel en· 

hms h: Fn"i,;h1.:ûe, \'olkomen on\erwacht O\ erlcdcn. 

Pa j, <'p~e~roe1d mei 5 Lu"en en 3 broers en moest het 
aJ Hij JC'"Y 1onc.kr ,·n oudt.·I"'\ stdkn. Ooor t:ijn 1u,,l!n 
\\erd h1J 'crd~r OPi'<>oed . 
l 1Jdens de oorl~sJaren hebben ze het niet l!emakkehjk 
d~haJ_ Lo mi.\t~t pa al~ 1ong~n \\èle"\.--ns helemaal \1\0 

Chcrdinkd nJar Kk"-"'il\!rhaar lopen om aan a.ardaprd' 
re komen. 
Op de ambachts,..;hool kerde hij het ,a1; 'an automon
ti:ur rlt'klr nJ.J..,t 1ijn \\crl. te hlij\ en "ltudcn:n l lom hij op 
tot chef-monteur HiJ had ' eel ple7ier in 7ijn \\ erl en 
\\êrlte altijd ~ecuur. \\atll "een fout 'an mij kan een 
ander hi:t lcH~n lo.o:..ten" \\a.s cl·n u1bpraak "an hem. O~t 

hij erg tocgc" ijd " as bi ijkt ook wel uit hel feit dal hij 
bijna 25 jaar bij hetzelfde bedrijf werkzaam is geweest. 
Op 50-jarige leeftijd begon hij een eigen zaak als öplo1-
tant '3n c..:n tJ.nl..,tJlion. 01t heeft hij tot 71jn p..:n~io~n 
gedaan. 
Op 12 juni 1%2 lrOu\\de pa met Ida \\llke en ze kregen 

1 linderen. ~let ma had hij het b1jze>nder goed gctroff.:n, 
71j wa..~ al h::-. \OOr ht:m_ 1-:..:n hcchlc: l.!'.:nheid die elkaar 
goed begreep. Samen hebben ," hun 40-jarig huwe
lijlsfet>st ge, ·ierd . 
\oor je km<kren •tonJj.: altijd ll3'1J'. Bo,end1en waren 
je twee kleinkinderen Je grOte troh 't'llT '' 1i: je alle aan
dacht had. 
Hij "a' een liefde, olie én L01'!lJme man. die een ander 
niet mt:l zijn c1gèn /nrgi;n "ild..: ~h1,kn. 
Pa had genoeg hobb> '<waar hij mt<n' '""genoot zoals 
fietsen met z'n maatje en de la:inclub. Ook rnnd hij het 
mool om op de hoogte te hl ijH:-O 'an de paardesport en 
\Oetballen. Tuinieren deed hij graal! en daaniaast zat hij 
soms uren bo\'ell met zijn postze~el s. 
Tijdens een " andeling mét B111l a haalde hij \aak zijn 
klein7oontj e op 'an 'chool. 
Pa was gek op dieren en hielde~' an de natuur. Hij kon 
>amen met ma ook erg genieten 'an de da~elijhe din-
gen. 

\\e moeten nu ,-erder zondtr jou. \OOf ons 1'·· d11 om,t:r· 
ldijl.. Maar je hebt Ot1' LOH°"I mé<~cgc,cn dat \\lj ' er
d<r kunn~n. k blijft altijd 1n 1•n1.: g,-J.idnen. Bedankt 
\'OOr al jOU\\ lielile en zorg. 

\'oor alk hl ijlen 'an Oèlang,tcll1ng en mcdele,en na het 
o,-erlijden Yan mijn man. on1e pa en opa Leggen '" ij 
oprecht dank. 

1 dn Se hopman-Wilkc 
Henri en fänja 

l11"' Jup 
~1 iranda en Ton 
Blltka •ë• 


