
In onze gedachten was je 
In onze gedachten ben je 

In onze gedachten zul je altijd blijven 



t 
Ter herinnering aan mijn vrouw, onze 

moeder, schoonmoeder en oma 

Sientje Schiphorst 
Echtgenote van Jan Schiphorst 

* 11 oktober 1919 t 22 januari 2006 

Op 26 januari 2006 hebben wij afscheid van 
haar genomen in de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna haar lichaam is gecremeerd 
in het crematorium in Usselo. 

Zij werd geboren in De Lutte in een gezin met 
negen kinderen. Ze was graag onderwijzeres 
geworden, maar in die tijd ging dat niet. Na 
haar schooltijd heeft ze gewerkt als hulp in 
de huishouding en later in de confectie. Voor 
de oorlog leerde ze haar man Jan Schiphorst 
kennen. Ze trouwden op 27 januari 1949. De 
eerste jaren van hun huwelijk waren moeilijk. Jan 
kreeg tbc en hun eerste kindje overleed na drie 
maanden. Daarna kregen ze nog drie dochters. 
De zorg daarvoor en het opbouwen van de 
breiwinkel was hard werken. Maar ze genoot van 
haar werk en ze was er goed in. Soms voelde ze 
zich daar schuldig over, een werkende moeder 
was in die tijd nog niet zo gewoon. 

Nadat ze met de winkel waren gestopt, 
heeft ze nog jaren kunnen genieten van de 
fietstochten met Jan en hun vrienden. Voor 
haar drie kleinkinderen was ze een lieve oma 
die trots op hen was. Ze kwamen graag voor 
de zondagse soep (die opa had gemaakt) en 
de grapjes die ze kon maken. 

In haar sociale leven was ze belangstellend, 
gezellig en vrolijk. De laatste jaren werd dat 
echter steeds minder. Ze was regelmatig 
somber, lusteloos en veeleisend in de 
aandacht die ze nodig had. Zoals ze het zelf 
zei, was het in haar hoofd niet goed meer. 
Toen het in december thuis echt niet meer 
ging is ze opgenomen in Helmerzijde. Daar 
is ze zondagmorgen 22 januari 2006 rustig 
overleden. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling 
en medeleven. 

Jan Schiphorst 
José, Annette, Silvia, Kim, Sander, Robbin, 

Hans, Harry, Bennie en Joost. 


