


Ter dankbare nagedachtenis aan . 

GEERTRUIDA HENDRIKA GROTE PUNT 
weduwe van 

BERNARDUS SCHIPHORST 

Zij werd geboren te Beuningen 31 augus
tus 1900 en is overleden in de vrede van 
Christus te Denekamp 6 juli 1976. Zij werd 
begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 
9 juli 1976. 

In eenvoud en zorgende liefde heeft zij God 
en de mensen gediend. Haar taak op deze 
wereld is volbracht en ze mag terugzien 
op 'n welbesteed leven in dienst van haar 
gezin. Haar leven stond in her teken van 
harrelijke goedheid voor de medemensen. 
Ze wist mee re leven met het wel en wee 
van de ander, ook al kostte dit veel moeite 
en offers. Ze stelde geen hoge eisen aan 
dit leven en ze was altijd bl ij en tevreden. 
Ze was een voorbeeld van oprecht christe
lijk geloof en eenvoudige naastenliefde. 
Met volharding deed ze haar werk en on
danks haar zwakheid van lichaam de laatste 
jaren bewaarde ze met volharding haar 
sterke geest en bezorgdheid . Altijd heeft 
ze geleefd in de zekerheid van het geloof 
en rustig wist ze haar leven in Gods han
den te leggen. Hoewel ze gehecht was aan 
haar vertrouwde omgeving, zag ze verlan
gend uit naar het nieuwe huis, waar een 

speciale plaats voor . haar werd klaar ge
maakt. Het heeft nier zo mogen zijn, want 
God de Heer van leven en dood heeft haar 
opgeroepen in de eeuwige woning , waar 
plaats is voor velen. 
Mijne dierbaren. ik ben blij dat ik zoveel 
voor u heb mogen doen en samen de le
vem,weg tot 'n goed einde wist te brengen. 
Ik dank bijzonder mijn huisgenoten voor 
de goede zorgen voor mij als jullie moe
der en oma. Door geloof en liefde blijven 
we met elkaar verbonden . Bewaart mij in 
uw gebed en herinnering en moge het u 
allen goed gaan in uw verder leven . 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor Uw blijken van deelneming onder
vonden na het overlijden van onze bemin
de moeder, behuwdmoeder en oma, be 
tuigen wij U onze hartelijke dank. 

FAMILIE NIEUWHUIS
SCHIPHORST 

Denekamp, juli 1976 
Krabbendijk 12 b 
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