


Ter dankbare herinnering aan 

ALBERTUS SCHIPHÖRST 
weduwnaar van 

ALEIDA MARIA HORSTHUIS 

Hij werd geboren te Denekamp 8 febr. 1888 
en is in de vrede van Christus overleden 
te Oldenzaal 30 juni 1978. Hij werd begraven 
op 't r.k. kerkhof te Denekamp 5 juli 1978. 

Hij was een eenvoudig en diep gelovig 
mens. zorgzaam en liefdevol voor zijn me
demensen. We danken God. die de Heer 
is van leven en dood, voor deze man met 
zijn groot geloof en oprechte zorg voor 
zijn levenstaak. 
In zijn leven heeft hij hard moeten wer
ken als metselaar en hij deed het met vol
harding en trouw, tot hij oud van jaren 
mocht genieten van zijn welverdiende rust. 
Hij verbleef graag tussen zijn gezin en fa
milie. waar hij aan verzorging niets tekort 
kwam. Hij zocht afieidinq in Gods natuur 
en was een wijs mens, die tevreden leef
de in vriendschap met God en de mensen. 
Bezocht door de kwalen van de oude dag 
werd hij ziek en moest tenslotte opgeno
men worden in het verpleeghuis alhier. 
Na 'n welbesteed leven is zijn levenseinde 
gekomen, vol gelovig vertrouwen dat de 
Heer tot hem moge zeggen: ,,Goede en 
getrouwe dienaar, ga binnen in de vreugde 
van de Heer". 

Hij heeft zich altijd gericht op Gods Wil 
en zoals hij heeft geleefd. zo is hij ook 
gestorven. Hij is in geloof aan Gods barm
hartigheid en liefde overgegaan naar het 
eeuwige leven. 
Mijne dierbaren, met name mijn huisge
noten die zo goed voor mij waren, dank 
ik bijzonder voor alle liefde en zorg voor 
mij. Ook dank ik mijn vrienden en ken
nissen voor hun goedheid en vriendschap. 
Moge het U allen goed gaan. Wilt mij niet 
vergeten in uw herinnering en gebed. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde vader, behuwdvader, groot- en 
overgrootvader, betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 

Familie Schiphorst 

. Denekamp, juli 1978 
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