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Achterweust-Schopman 

Sedert 20september1951 
weduwe van Gerardus Johannes 

Achterweust 

Ze werd geboren op 11 maart 1909 1n De Lutte en op 
8 JUii 2000 is ze rustig ingeslapen in Oldenzaal. 
Donderdag 13 JUii hebben we na een H. Eucharistie
viering in de Plechelmuskerk te Rossum haar 
lichaam te ruste gelegd bij Pa op de begraafplaats 
aldaar. 

Ma was een diepgelovige, gastvnie. arbeidzame en 
zorgzame vrouw met een btizondere verering voor 
Mana en Plechelmus. Haar leven was 111et altijd ge
makkelijk. Toch kon ze genieten van de kleine dingen 
om haar heen. Ma trouwde op 4 mei 1933 met Pa en 
ze kregen samen 8 kinderen, waarvan de laatste 
Trees spoedig overleed. In dat zelfde jaar. na 18 jaar 
gelukkig getrouwd te zijn geweest, verongelukte Pa. 
Dit was een enorme klap voor haar, waardoor haar 
verdere leven werd getekend. Alsof dat nog niet ge
noeg was. moest ze vorig iaar haar dochter Truus nog 

missen. Het geloof heeft haar door de vele moe1h1ke 
perioden heen geholpen Zo bezocht ze vaak als pel
grim de bedevaartplaatsen Kevelaer en Baneux. En 
haar grote wens werd vervuld toen ze Lourdes be
zocht. Voor haar zeven kinderen had ze alles over 
Daarvoor verhuisde ze zelfs naar de stad Oldenzaal. 
Waar zij door haar grote inzet opgewekt kon genieten 
van diverse activiteiten, zoals K.P.O .. toneelspelen, 
zingen in ;t koor en het maken van voordrachten en 
gedJChten waarvan vele 1n de "Twentse Sproak" Haar 
liefde voor de natuur en het boerenleven bleef ze be
houden. en ze fietste vaak terug naar Rossum waar 
haar hart lag en haar geluk begon. Maar door haar 
ziekte waren de laatste 1aren van haar leven minder 
mooi. In Juli 1996 is ze opgenomen m het V.T.O. te 
Oldenzaal, waar ze na een korte gewenningsperiode 
zich snel thuis voelde. Vorig jaar heeft zij omringt door 
haar kinderen, klem- en achterkleinkinderen nog 
genoten van haar 90-ste veriaardag. Ma en Oma 
bedankt en rust in vrede. 

.\luoder. dappe" rn11111ke nas iel'<' ln"11 
\\ie hop 't 11111 11111 ,". 1tm·d/11st te ean- ·11 
Doe:,eml nuN1/ dmmk Het/ w oons melglmm h/ih1 
.Vemt no de n11t 1•11 "' hlt<l}i 11ih meer 11· d1·e/"11. 

Wij danken U allen harteliJk voor Uw medeleven en 
Uw gebed na het over1ijden van Ma en Oma 

r<1 Kleren klem- en acrterkleinl11nderen Achte~r;eust 


