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In dankbare herinnering aan 

Agnes Maria Bernadet Schiphorst 

echtgenote van 

Jos Bentert 
Zij werd geboren op 4 januari 1958 te Noord 
Deurningen en overleed na een moedig gedragen 
ziekbed, voorzien van het Heilig Sacrament der 
Zieken, op 16 juni 1999 in het ziekenhuis te Enschede. 
Op 19 juni 1999 hebben we haar voor het laatst in ons 
midden Qehad tijdens de viering van de Heilige 
Eucharistie in de Sint Jozefkerk te Noord Deurningen, 
waarna we haar begraven hebben op het parochieel 
kerkhof. 

Agnes was de derde uit een gezin van vijf kinderen. Als 
kind was ze stil en rustig. Ze had een vrolijk en lief 
karakter. Ze kon echter ook heel eigenzinnig zijn en 
deed dan wat zij meende dat gedaan moest worden. 
Een bijzondere band heeft ze heel haar leven met haar 
vader gehad. Op 10 mei 1980 trouwde zij met Jos 
Bentert. Grote vreugde was er om de geboorte van 
hun beide dochters. Chantal en Bianca. Agnes was 
een lieve en zorgzame moeder. Behalve met haar 
gezin, was Agnes ook begaan met vele andere men
sen. Ze hield zeer veel van haar neefjes en nichtjes, 
die dan ook graag bij haar op bezoek kwamen. 
Het leven van Agnes werd de laatste jaren getekend 

door het kruis. Intens verdriet heeft ze gehad om het 
plotselinge overlijden van haar jongste zus Thea in 
december 1991 . Ze sprak er weinig over, maar droeg 
het verlies wel iedere dag met zich mee. In oktober 
1997 openbaarde zich een ongeneeslijke ziekte. Voor 
Agnes begon toen een hele zware tijd. Tot het uiterste 
is ze gegaan. Ze wilde blijven leven om te kunnen zor
gen voor Jos en de kinderen. Alles wat ze kon aangrij
pen om te genezen greep ze aan. Steeds opnieuw 
echter werd ze met teleurstellingen geconfronteerd. 
Ook het verlies van haar vader enkele maanden gele
den, in maart 1999, was voor Agnes een hele grote 
klap. De mensen om haar heen waren voor haar in 
deze tijd een grote steun, evenals het geloof. Op het 
laatst echter kon ze niet meer. De ongelijke strijd 
moest ze verliezen. Na van iedereen afscheid te heb· 
ben genomen en voorzien van het Heilig Sacrament 
der Zieken, is zij uiteindelijk in alle rust op 41 -jarige 
leeftijd gestorven. 
Het naar menselijke maatstaven korte leven van 
Agnes werd gekenmerkt door grote zorgzaamheid, 
zware strijd en een diep geloof. Nu zij de grens van de 
dood is overgegaan geloven wij ten diepste, dat God 
zich over haar heeft ontfermd, dat zij bij Hem is thuis 
gekomen en dat ze verlost van alle strijd en alle pijn, 
herenigd met Thea, haar vader en Harry, de broer van 
Jos voor altijd mag rusten in vrede. 

Agnes, Mamma, we zullen altijd van je blijven houden! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw 
gebed tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn 
geliefde vrouw, onze lieve moeder, dochter, zus, 
schoonzus en tante. 

Familie Bentert - Schiphorst 


