


Een herinnering aan onze moeder, 
onze oma en omi. 

Truus Schiphorst - Postel 

weduwe van Hennie Schiphorst 

* Denekamp, 19 november 1928 
t Hengelo, 4 mei 2010 

Net als pa groeide ook ma op op het Twentse 
platteland. Haar moeder stierf enkele dagen 
na haar geboorte. Vader hertrouwde, en zo 
kreeg ze er, samen met haar grote broer, een 
lieve moeder en na verloop van lijd een paar 
fijne zussen bij. Ze was nog geen twaalf toen 
ze ook haar vader verloor. Later vond zij werk 
in een confectieatelier. En dat hebben haar 
kinderen geweten. Ze heeft veel , heel veel 
prachtige kleertjes en kleren voor hen 
gemaakt. 
Vlak na de oorlog leerde zij pa kennen. 
In 1950 trouwden ze in Denekamp en gingen 
ze in Hengelo wonen. Pa werkte daar bij de 
katoenspinnerij. Met Denekamp, Oldenzaal, 
Beuningen en Tilligte bleven de contacten 
altijd heel warm en goed. 
Vijf kinderen groeiden op aan de 
Schumannstraat 13 in Hengelo. Drie dochters 
en ten slotte twee zonen, een tweeling. 

In 2002 en 2004 braken heel moeilijke tijden aan 
voor haar. Eerst overleed, na een kort ziekbed, 
haar jongste zoon André. En daarna ook haar 
lieve man Hennie. Hoe zwaar het leven daarna 
ook voor haar werd , ze heeft altijd een heel 
warm hart en een heel welkom huis gehad voor 
haar kinderen , haar vele kleinkinderen en haar 
twee achterkleinkinderen . Wat was ze altijd gek 
met ons allen. Geïnteresseerd was ze in ons 
doen en laten. En altijd in voor spelletjes , een 
tweede koekje, nog een biertje voor ons, samen 
voetbal kijken ... en wat hebben zij en wij genoten 
van haar 8Qst

• verjaardagweekend in De Lutte! 
Haar kinderen en kleinkinderen bezochten haar 
vaak en graag. Ze keek er ook naar uit. Deze 
bezoekjes, evenals haar contacten met andere 
familieleden , vrienden en bekenden, begonnen 
haar leven steeds meer te vullen. 
In het najaar van 2009 verhuisde ze vanwege 
haar afnemende gezondheid naar 't Swafert. 
Een nieuw begin in een prachtig huis, waar ze 
maar zo kort van heeft kunnen genieten. Haar 
lichamelijke kwalen beïnvloedden haar leven de 
laatste maanden steeds meer. 
Tot het moment dat ze gerustgesteld en 
berustend haar ogen voor altijd sloot, bleef zij de 
bindende factor in haar familie , met haar zorg en 
haar voortdurende belangstelling voor ons, met 
haar liefde voor groot en klein . 

We zullen haar heel erg missen. 


