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In liefdevolle herinnering 

Ril<ie Schopman - Tellman 

weduwe van 
Gerard Schopman 

Ma werd geboren op 2 september 1923 in de Lutte. 
Zij overleed plotseling op 15 augustus 2003 te 
Oldenzaal. 
Op woensdag 20 augustus 2003 hebben wij afscheid 
van haar genomen tijdens de Eucharistieviering in 
de Mariakerk te Oldenzaal. Daarna hebben we haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats bij pa op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Op de boerderij in de Lutte groeide ma op, samen 
met haar broers en zussen. Ze vormden een hecht 
gezin. Na de lagere school bleef ze op de boerderij 
werken. Daarnaast ging ze in de leer bij de Zusters 
(borduren, naaien). 

Met 19 jaar kreeg ze verkering met Gerard Schop
man. Op 13 september 1949 trouwden zij en ging-

en samen wonen op de Denekamperbult. Daar kre
gen zij 4 kinderen. 
Na de dood van "Oom Jan", waar ma altijd voor 
gezorgd heeft, moesten ze verhuizen en zo kwa
men zij terecht in Zuid-Berghuizen. Dit was voor 
hun erg wennen aan de nieuwe situatie. 
Ma was een lieve, zorgzame en huiselijke vrouw. 
Haar gezin stond centraal. 
Planten en bloemen verzorgen was haar lust en 
haar leven. Ma was graag thuis, waar ze de kinderen 
en kleinkinderen ontving en met alles verwende, 
maar ze ging ook veel op bezoek. Het liefst speelde 
ze spelletjes met ons en de kleinkinderen, want: 
" Daar blijf ik jong bij", zei ze altijd. 

Ondanks lichamelijke gebreken bleef ze optimis
tisch. Het woord klagen kende ze niet. Ze ging 
nooit bij de pakken neerzitten. 
Ma was heel gelovig. Vaak ging ze meerdere keren 
per week naar de kerk. Ook had ze een luisterend 
oor voor andermans zorgen en was iedereen altijd 
welkom. 

Wij danken U van harte voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze moeder en 
oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


