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Als dankbare herinnering aan 

BERNARDUS JOZEF SCHIPHORST 

echtgenoot van 
Johanna Anna Martina Theresia 

Hag,emeier 
Hij werd geboren te Lemselo op 
9 maart 1930. Gesterkt door het 

sacrament der zieken is hij overleden 
te Enschede, op 9 april 1984. 

Na de viering van de Eucharistie in de 
Ariënsgedachteniskerk op 12 april. 

hebben wij hem te ruste gelegd op de 
Oosterbegraafplaats te Enschede. 

In dankbaarheid blijven we aan hem 
denken, Bernard Schiphorst, hij die 
naar menselijke maatstaven, te vroeg 
van ons is heengegaan. 
Bernard was de eenvoud zelve, nauw
gezet en preciés in zijn werk en altijd 
bezig. - Wáár hij maar kon kwam hij 
anderen te hulp en op het terrein van 
houtbewerking was hij een ware 
meester. 

Ook verloochende hij zijn afkomst 
niet: hij wás en bleef een echte na
tuurliefhebber, een kenner van al wat 
groeit en leeft in de natuur. 

Vol liefde en zorg was hij voor zijn 
vrouw en kinderen: ze waren z'n trots, 
zij waren hem álles 

Ruim vier jaar geleden openbaarde 
zich zijn kwaal, die ongeneeslijk en 
kwaadaard ig bleek. Bernard wilde er 
niet aan. Hij uitte zich niet graag over 
zijn kwaal en pijn. Maar met enorme 
wilskracht heeft hij gevochten om te 
leven. tot hij niet meer kon. Nog, vrij 
onverwacht kwam hij te sterven. 

Wij bidden: dat God zijn dienaar 
mag opnemen in het Vaderhuis, in de 
vreugde en vrede zonder einde. 

We bidden om kracht voor hen, die 
achterblijven: voor zijn flinke vrouw 
Annie, die vooral tijdens zijn ziekte 
z'n steun en toevlucht was; en voor 
zijn kinderen : Henri, Anita, Annemiek: 
dat zij het voorbeeld van vader steeds 
voor ogen zullen houden. 

MOGE HIJ RUSTEN IN DE 
VREDE VAN CHRISTUS. 

Voor de blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn zorgzame man en 
onze lieve papa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Annie Schiphorst-Hagemeier 
en kinderen 


