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Dankbare herinnering aan 

Johanna Gezina Schopman 

sinds 5 mei 1965 weduwe van 

GERARDUS HERMANNUS MULDERS 

Zij werd geboren in De Lutte op 7 januari 
1905 en verhuisde als kind met haar gezin 
naar de "Punthuizen" In Beuningen. 
Na de lagere school ging zij , zoals in die tijd 
gebruikelijk was, dienen bij een boer eerst 
in Volthe en later In Noord Deurningen. 
Daarna ging zij in dienstbetrekking op de 
boerderij "Kampstie" en trouwde, zoals 
toen vaker gebeurde, met de·boer zelf: 
Gerard Mulders. 
De boerderij van oom Gerard en tante Han· 
na werd een zoete Inval en een thuis voor 
velen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
bood het onderdak aan kinderen uit de 
stad, die vanwege de honger moesten eva· 
cueren. Ook onderduikers kregen er een vei· 
lig onderkomen. Met velen werd de tafel ge
deeld. 
Hun huwelijk bleef kinderloos en daardoor 
kwam het verlangen op om het bedrijf te 
~erpachten en in een gerieflijke bungalow 
in de nabijheid van de boerderij, de oude 
dag door te brengen. Helaas mocht haar 

man de voltooiing hiervan niet meer mee
maken. Tijdens de bouw stierf hij aan een 
ongeneeslijke ziekte. 
Tante Hanna was een diep gelovige vrouw 
en had een bijzondere verering voor Maria. 
Tot op hoge leeftijd ging zij ieder jaar naar 
Kevelaer en één keer pelgrimeerde ze naar 
Lourdes. 
Bijzonder was zij het missiewerk van de 
Kerk toegedaan. 
Ondanks tegenslagen door de dood van 
haar man en haar zus tante Marie bleef ze 
staande. Ook in haar ziekte tijdens haar 
laatste levensjaren bleef zij optimistisch. In 
haar oude dag kon ze steunen op de goede 
zorgen van haar familie, buren op de 
"Kampstie" en haar huisgenoten. Dank
baar was ze ook voor de liefdevol le verzor
ging in het Verpleeghuis St. Gerardus Ma
jella, waar ze na het ontvangen van het Sa
crament der Zieken op 23 november 1992 in 
de Heer is overleden. Na de Eucharistievie
ring werd ze op 26 november begraven bij 
haar man op het kerkhof van de St. Nico
laasparochie te Denekamp. 
Tante Hanna, rust in vrede! 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
wees haar en onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven dan· 
ken wij U hartelijk. 

De familie 


