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In Memoriam Martien Schoenmakers 
In gedachten zien we Martien Schoenmakers nog staan bij de ingang van Linden 
tijdens de Vierdaagse, in gildetenue met hellebaard. Hij is waarschijnlijk de meest 
gefotografeerde Lindenaar. 
Martien werd maar 69 jaar oud, te jong naar onze huidige menselijke maatstaven 
maar wel een mens die heeft geleefd en die herinnerd wordt om wat hij voor ons 
heeft betekend. Zijn afscheid in onze kerk en De Burcht was een groots gebeuren. 
Het was zo vanzelfsprekend dat iedereen daar bij was. 
Er zijn vele mooie oprechte woorden aan hem gewijd: als echtgenoot, vader, 
gildebroeder, techneut, sportman, vriend en gangmaker. Dat allemaal herhalen 
vergt teveel ruimte en de herinnering is meer dan levend. 
Martien was open en oprecht naar iedereen, was ambitieus, perfectionistisch maar 
kon ook relativeren, was nooit haatdragend en gunde iedereen zijn geluk. 
Hij heeft geen deel van de wereldgeschiedenis geschreven maar zal wel een deel 
van de geschiedenis van Linden zijn, vooral om wie hij was. Hij nam zijn 
verantwoordelijkheid maar kon die ook delen. En zijn gevoel voor humor liet hem 
nooit in de steek. Kortom een mens om van te houden omdat hij zoveel gaf en saai 
was het nooit. 
Maar het betekent ook dat hij erg wordt gemist. 
Zijn afscheid was een gemeenschapsgebeuren in het dorp vanuit oprechte 
betrokkenheid. We hebben hem via Piet Vermeeren gezegend en met vertrouwen 
op “het niet in woorden te vatten wezenlijke” uit handen gegeven. 
Verdriet, trots, troost en vertrouwen. Een waardig afscheid. 
JvdB 

 

“Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen…..” 
Iets wat we zeer zeker kunnen zeggen, vooral ook namens onze man, papa en opa, 
Martien Schoenmakers is BEDANKT. 
Linden, enorm bedankt voor al jullie hulp en steun, tijdens de ziekte van ons pap en 
ook na zijn overlijden. 
Het brengt hem helaas niet terug bij ons, maar het doet goed te zien dat hij een 
gewaardeerd persoon was. 
Hij was een trotse Lindenaar en alle hulp en steun aan ons gezin, maar vooral ook 
aan hemzelf heeft hem goed gedaan.Nogmaals, bedankt! 
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Gildebroeders, 
wat jullie hebben gedaan voor Martien en ons gezin heeft enorm veel betekend. Wij willen 
jullie enorm bedanken voor het laatste bezoek waarbij ons pap zijn erepenning kreeg. Hij 
heeft hier ondanks alle ellende erg van genoten. 
Maar we willen jullie vooral bedanken voor de prachtige waardige en goed verzorgde 
uitvaart op woensdag 13 maart waarbij het Gilde en een hele groep vrijwilligers uit Linden 
hebben gezorgd dat het bijna “koninklijk” was. 
Een mooier afscheid hadden we niet kunnen wensen voor ons pap. Heel erg 
bedankt voor alles! 
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