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Dank. goede vrienden, voor al het mooie 
dat WIJ samen beleefd hebben. 



In dankbare herinnering aan 

Betsie Blaauwgeers 
echtgenote van Gerhard Schiphorst 

Zij werd geboren op 11 mei 1924. Na een sluime
rende ziekte en voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken overleed zij op 8 oktober 1995 in hel zieken
huis te Oldenzaal. We hebben haar op 12 oktober te 
ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats, aldaar. 

Eenvoud in dit aardse leven 
Onzeker is een mens gegeven 
Zorgen voor anderen van harte 
Loslaten, 't leven met smarte 

Moeder werd geboren op het platteland bij Dalen. Als 
klein kind verloor zij haar moeder. Haar vader her
trouwde zodat zij toch werd groot gebracht in een 
gezin met ouders, broer en zussen. Nadat ze de la
gere school had doorlopen, werkte zij als dienstmeisje 
bij verschillende gezinnen. Na de Tweede Wereldoor
log ging zij naar Oldenzaal om daar in betrekking te 
gaan. Bij café Kothman leerde zij vader kennen. Na 
een verlovingstijd van enkele jaren trouwden zij op 
27 november 1952 en gingen wonen op het boerde
rijtje aan de Ootmarsumsedijk in Lemselo, het ouder
lijk huis van vader. Daar werden hun kinderen, lne en 
Herman, geboren. Ook had ze hier de zorg voor haar 
zwager Bernard. Als boerin werkte ze ijverig in en om 
de boerderij. Dit was haar lust en haar leven. Veel 
familieleden kwamen graag naar Lemselo en werden 
gastvrij ontvangen door haar. Moeder voelde zich 
thuis in Lemselo. De vrijheid en ruimte deden haar 
herinneren aan haar geboortepiek. 

Met pijn in hun hart verlieten in 1967 moeder en va
der Lemselo om te gaan wonen in de stad Oldenzaal 
waar vader inmiddels een belrekking had bij de ge
meente. Het heeft moeder erg veel moeite gekost om 
te wennen aan het stadsleven. Ze miste het ver
trouwde uit haar jeugd wat ze in Lemselo wel had. 
In Oldenzaal groeiden haar kinderen verder op en gin
gen na verloop van tijd ieder hun eigen weg. Het ver
lies van haar eerste kleindochter verwerkte zij in stilte. 

Begin jaren 80 kreeg zij borstkanker. Door een ope
ratie bleef zij lange tijd deze ziekte de baas. Moeder 
trok zich echter meer terug in contacten met ande
ren en sloot zich onbewust meer af. Vader was loyaal 
naar haar door vroegtijdig in de V.U.T. te gaan om bij 
haar te zijn. Moeder hield van lezen en keek graag 
naar haar favoriete t.v. programma's en vond het al
tijd prettig om bezoek te ontvangen. 

In de beginjaren 90 werd het contact met drie andere 
kleinkinderen afgesneden. Ook dit verlies droeg zij 
bij zich. Enkele maanden geleden kreeg moeder pijn
klachten. Door haar gesloten karakter sluimerde de 
ziekte voort. Moeder zocht steun en uitte zich meer. 
Pas na een plotselinge ziekenhuisopname werd dui
delijk dat zij het gevecht moest opgeven. Moeder 
wilde wel maar kon niet meer. Vrijdag 6 oktober raakte 
zij in een diep coma, de uitslag van een onderzoek 
niet afwachtend. Moeder overleed op zondagmorgen 
6.30 uur. 

Voor uw blijken van medeleven met mijn lieve vrouw, 
moeder en oma, danken wij u oprecht. 

Familie Schiphorst 


