
Een dankbare herinnering aan 

Minie Schiphorst - Damhuis 

sinds 19 september 1957 echtgenote van 
Herman Schiphorst 

Bloesem van seringen 
Brengt herinneringen aan weleer .... 

Aan voorbije dagen die mij steeds doen vragen 
"Keer toch weert" 

Zij werd geboren te Losser op 2 februari 1930. Na 
een langdurige ziekte overleed ze, toch nog plotse
ling, op donderdag 9 januari 1997. 

Minie groeide op in een gezin van 10 kinderen, waar
van zij het jongste meisje was. Zij vreesde altijd dat 
ze ook jong zou sterven want reeds 4 broers en 1 
zuster gingen haar op betrekkelijk jonge leeftijd voor. 
Deze vrees leek werkelijkheid te worden toen ze 8 
jaar geleden, net op het moment dat Herman in de 
VUT was gekomen, ziek werd. 
Na langdurig onderzoek kwamen doktoren er achter 
dat ze leed aan het budd-chiari syndroom. Een ziekte 
waarvan nauwelijks iets bekend was. Een operatie 
leek uitkomst te bieden, echter binnen 1 jaar moest al 
gekozen worden voor leven of dood. Zo sterk als 
haar karakter was koos ze zelf voor een tweede ope
ratie. Na 14 dagen intensive care zag ze langzaam 
weer het licht. Het licht heeft ze, kenmerkend door 
haar geboortedag op Maria Lichtmis, dan ook meer
dere keren opnieuw gezien. 

Maria had een speciaal plekje in haar hart. Maria 
heeft haar tot het laatst toe begeleid. 
Wat zij in de laatste 8 jaar aan ziektes heeft moeten 
doorstaan is niet te beschrijven. Ze heeft haar ziekte 
nooit kunnen accepteren. 
Uit het huwelijk met Herman werden 3 kinderen ge
boren: Mirjam, Bert en Han. Ze hebben thuis een he
le fijne jeugd gehad. De kinderen waren haar alles. 
Dit was ook zo met haar 5 kleinkinderen, waar ze zo 
intens van genoot. Vier van de kleinkinderen werden 
tijdens haar ziekte geboren en hierdoor vond ze 
steeds weer de kracht om verder te gaan. 
Het laatste jaar genoot ze van al haar mooie spullen 
in en rond haar huis aan de Stakenkamplaan in een 
fijne buurt, waar ze pa gerust achter kon laten. 
Voor haar ziekte was ze een actieve vrouw. Haar 
werk voor de gezinszorg deed ze met veel overgave. 
De zorg voor ouderen vond ze belangrijker dan haar 
zelf. Ze hield van gezelligheid en mensen om haar 
heen. Vol bewondering kijken we op Minie terug. Ze 
was een voorbeeld voor ons allen, een sterke vrouw. 

Ze blijft het licht In ons midden 

Dinsdag 14 januari 1997 hebben we haar, na een 
Uitvaartdienst in de Mariakerk te Oldenzaal, begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het over
lijden van mijn vrouw, onze moeder en oma danken 
wij U heel hartelijk. 

Herman Schiphorst 
Kinderen en kleinkinderen 


