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In dankbare herinnering aan 

Gradus Johannes Schiphorst 

echtgenoot van 

Hindrika Maria Nijland 

Hij werd geboren op 30 augustus 1913 te Noord 
Deurningen. Op 9 november 1998 is hij geheel 
onverwacht van ons heengegaan. Op 13 
november 1998 hebben we hem voor het laatst 
in ons midden gehad tijdens de viering van de 
Eucharistie in de St. Josephkerk te Noord 
Deurningen. Daarna hebben wij hem te ruste 
gelegd op het R.K.-kerkhof aldaar. 

Een echt bwtenmens, humoristisch en die~e
lovig, zo zullen wij Gerard m onze herinnering 
houden. Hij werd geboren op de boerderij aan 
de Dorpermeienweg en was de tweede van een 
groot gezin. Heel zijn verdere leven heeft hij aan 
de Dorpermeienweg gewoond. Op 11 juli 1957 
trouwde hij met Hindrika Nijland. Hun huwelijk 
werd gezegend met een dochter, Maria. Hij was 
gek op zijn vrouw en dochter. 
Gerard was een man met een rustig karakter en 
een positieve levensinstelling. Hij was ook 

iemand die liever zichzelf iets tekort deed dan 
anderen. Graag mocht hij wat knutselen. Hij 
bezat veel geduld om dingen uit te denken en 
zo had hij voor ieder probleem wel een oplos
sing. 
De boerderij was zijn leven. Hij hield van de die
ren en van het leven buiten. Pas op 81-jarige 
leeftijd is hij om gezondheidsredenen met de 
boerderij gestopt. Naast het vele werk op de 
boerderij heeft hij ook 40 jaar lang Wouda 
zaden in de buurt verkocht. Het ging hem niet 
alleen om het verkopen van de zaden, maar 
zeker ook om de contacten die hij zo had. Hij 
was een man die hield van gezelligheid. Graag 
ging hij op de fiets bij anderen op bezoek. 
Gerard was een diepgelovig man. Een bijzon
dere devotie had hij tot Maria en tot het Heilig 
Hart van Jezus. Het gebed nam in zijn leven 
een zeer belangrijke plaats in. Op God heeft hij 
zijn hele leven gebouwd. Nu hij zo plotseling 
van ons is heengegaan geloven wij, dat God 
zich over hem ontfermd heeft en dat hij bij Hem 
leeft in Zijn licht en vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en uw gebed na het overlijden van mijn man en 
dierbare vader. 

Fam. Schiphorst - Nijland 


