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In dankbare herinnering aan 

Hedwig Katharina Geers 

echtgenote van 

Gerard Jozef Schiphorst 

Zij werd geboren op 12 januari 1939 te GroBe Hesepe 
in Duitsland en overleed na een moedig gedragen 
ziekbed, voorzien van het heilig Sacrament der Zieken 
op 13 augustus 1999 thuis aan de Kanaalweg te 
Noord Deurningen. Op 18 augustus 1999 hebben we 
haar voor het laatst 1n ons midden gehad tijdens de 
viering van de heilige Eucharistie in de Sint Jozefkerk 
te Noord Deurningen, waarna we haar begraven heb
ben op het parochieel kerkhof. 

Een zorgzame, diep gelovige en toegewijde vrouw 
voor haar man. kinderen en kleinkinderen, zo zal 
Hedwig in onze herinnering blijven voortleven. Als één 
van de jongste uit een groot gezin, trouwde zij op 8 
november 1967 met Gerard Schiphorst. Ze kwam op 
de boerderij aan de Kanaalweg te wonen, waar ze heel 
haar verdere leven heeft gewoond en gewerkt. Ze hield 
van het leven op de boerderij. 
Het huwelijk van Hedwig en Gerard werd gezegend 
met drie kinderen Silvia, Paul en Sandra. 

Om Sandra heeft zij veel zorg gehad en groot was het 
verdriet toen zij al vroeg van haar afscheid moest 
nemen. Ook het plotseling overlijden van Paul, in het 
voorjaar van 1995. was voor haar een hele zware klap. 
Het verlies van twee kinderen heeft haar leven gete
kend. In deze moe1l1jke tijden vond Hedwig kracht en 
troost in het geloof. 
Veel vreugde beleefde zij de laatste jaren aan haar 
beide kleinkinderen, Iris en Wenke. De kleinkinderen 
waren haar alles. Enkele maanden geleden openbaar
de zich bij Hedwig een ernstige ziekte. Een lange lij· 
densweg begon. Kracht bleef zij putten uit het geloof. 
Ze heeft gestreden en heel lang goede hoop gehou
den. De ongelijke strijd kon ze echter niet winnen. 
Enkele dagen voordat ze stier1 heeft ze het Sacrament 
van de Zieken ontvangen en ook nog het dopen van 
Wenke mogen meemaken. Haar laatste wens was 
daarmee vervuld. In alle rust is zij uiteindelijk op 13 
augustus gestorven. 
Het leven van Hedwig stond in het teken van het 
geloof. Altijd heeft zij op hem gebouwd en vertrouwd. 
Nu zij de grens van de dood heeft overschreden gelo· 
ven wij, dat zij bij God is thuisgekomen en verenigd 
met haar beide kinderen, Sandra en Paul. mag rusten 
1n vrede. 

Hedwig, moeder, oma. we zullen je nooit vergeten! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en uw 
gebed tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma. 

Familie Schiphorst - Geers. 


