
Dankbare herinnering aan 

Î Maria Geertruida Schiphorst 

sinds 22 mei 1980 weduwe van 

Bernardus Joseph Brunink 

Zij werd geboren te Beuningen (Ov.) op 13 april 
1914 en overleed in het Oldenzaalse ziekenhuis 
zondag 27 augustus 1995. 
We hadden onze moeder en oma 31 augustus 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie en hebben haar daarna 
begraven bij vader op het kerkhof van de St. Ni
colaasparochie te Denekamp. 

Hoewel we wisten dat moeder ernstig ziek was, 
hadden wij niet kunnen vermoeden, dat haar 
kwaal op het eind zo hard zou toeslaan. 
In haar laatste levensminuten ontving ze in ge· 
loof het Sacrament der Zieken. We hebben haar 
toen de hand opgelegd en gebeden dat God 
haar bij de hand zou nemen en binnenleiden in 
zijn Rijk van licht en vrede. Ons gebed is ver
hoord. In rust en overgave heeft moeder haar 
leven uit handen gegeven. 
Wij zullen haar blijven herinneren als een zorg· 
zame moeder, die heel haar leven hard gewerkt 
heeft voor haar grote gezin en met weinig moest 

rondkomen. Haar leven was geven en ze heelt 
veel gegeven. Steeds was ze met een luisterend 
oor bedacht op het welzijn van haar gezin. 
Tot het laatst wilde ze zelfstandig blijven om voor
al anderen niet tot last te zijn. 
Ook na het overlijden van vader, wiens graf ze 
vaak bezocht, is ze als een moedige vrouw ver
der gegaan. 
Ze hield zielsveel van haar kleinkinderen. Het 
lollie-trommeltje stond altijd gevuld op de kast 
voor hen klaar. Met haar familie had ze een goe
de band. Ondanks dat ze alleen woonde, heeft 
ze weinig eenzaamheid gekend. Haar vriendin
nen hebben hierin veel voor haar betekend. 
Het geloof is in haar welbesteed leven steeds 
de inspiratiebron geweest om te leven zoals ze 
geleefd heeft. Toen ze niet meer naar de kerk 
kon, bleef ze via de kerkradio verbonden met de 
geloofsgemeenschap van de Nicolaasparochie. 
Ook daar zal ze gemist worden, maar natuurlijk 
het meest bij haar kinderen en kleinkinderen. 
Moge haar en ons geloof, dat God ons allen ge
schapen heeft voor het leven, in de tijd die ko
men gaat, ons tot troost zijn. 
Moeder rust in vrede en bedankt voor het vele 
voor ons gedaan. We zullen je niet vergeten. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

De kinderen en kleinkinderen. 


