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Gradus Johannes Schiphorst, 
eerder van Gerardus Smeing. 

Zij werd op 5 maart 1913 te Denekamp 
geboren. Na een slopende ziekte over
leed ze na het ontvangen van het sa
crament der zieken, in volle overgave 
aan God in het Verzorgingshuis .Ger
ardus Majella" te Denekamp 25 januari 
1989. Na de Eucharistieviering ten af
scheid, is ze op 30 januari te rusten 
gelegd op het kerkhof van de St. Ni· 
colaasparochie te Denekamp. 

Een lieve moeder en belangstellende 
oma is van ons heengegaan. We zul . 
len haar heel erg missen, omdat zij al
tijd geleefd en gewerkt heeft voor ons 
welzijn. Maar naast het verdriet is er 
ook dankbaarheid. Vele goede en mooie 
herinneringen aan haar blijven. Naar 
het voorbeeld van Maria was zij dienst· 
baar aan haar gezin in voor· en tegen · 
spoed, in gelukkige momenten maar 
ook als het kruis haar bezocht. Even· 
als Maria heeft zij vele smarten gekend, 
In 1940 overleed Gerardus Smeing en 
in 1970 Gradus Schiphorst. Ook moest 

ze Elda en Paul missen. Vooral de 
dood van deze kinderen heeft haar 
moederhart bhivend doorboord. Tijdens 
haar laatste ziekte heeft ze dit gevoel 
met deze woorden op schrift gezet : 
"Ik voel mijn krachten afnemen 
mijn dagen zijn geteld, 
mijn gedachten dwalen af 
denkende aan al het geweld, 
ik heb zoveel meegemaakt 
zoveel verdragen 
nooit, nee nooit meer 
want dit zijn m'n laatste dagen". 
Haar eenvoudig maar diep en rotsvast 
geloof deed haar staande blijven en 
verder leven. Dit geloof ook zal haar 
nu volop doen leven bij God. Want het 
kruis is nu het teken van haar over
winning op lijden en dood. Het is nu 
voor haar Pasen. De tulpen die wij 
haar meegeven zijn een teken van 
dit nieuwe leven. 
Moeder, bedankt voor jouw liefde. Bll1f 
ook aan ons denken bij God. 
Rust in vrede. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bij · 
stand, wees haar en onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
danken wij U hartelijk. 
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