


t 
In dankbare herinnering aan 

Gerard Schiphorst 
echtgenoot van Joke Kamphuis 

Hij werd geboren op 24 september 1936 te 
Almelo en overleed, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, op 6 februari 1995 
te Almelo. Tijdens een gezongen Eucharis
tieviering in de St. Georgiuskerk hebben we 
op 1 O februari afscheid van hem genomen, 
waarna we hem hebben begeleid naar het 
crematorium te Almelo. 

Wij zullen mijn echtgenoot en onze vader 
vreselijk missen, want met hem ging een 
geweldig man van ons heen. En juist nu hij 
niet meer in ons midden is, komt heel zijn 
wijze van leven en aanwezig zijn ons zo 
helder voor ogen. 
Samenzijn met ons, zijn gezin, was voor hem 
een feest. Met zijn opgewekte en vriende
lijke aard stond hij altijd voor ons en ieder
een klaar. Nooit deed iemand tevergeefs een 
beroep op hem. 
Een belangrijk deel van zijn werkbare leven 
besteedde hij aan de opbouw en perfectio
nering van de woningstichting St . Joseph te 
Almelo. Zijn enorme sociale betrokkenheid 
bij mens en gemeenschap gaf hem de 

kracht dit werk gestalte te geven. Zijn werk 
was voor hem zijn hobby. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat hij reeds als jong 
sportbeoefenaar ook aktief deelnam aan 
bestuurlijke aktiviteiten binnen de sport
vereniging P.H . Velen kenden hem daar als 
,,de Bouwpastoor". 
Zowel bij deze aktiviteiten als in zijn werk 
stond hij steeds open voor nieuwe ontwik
kelingen en wist hij met zijn rust en zijn 
vermogen om mensen te binden, vernieu
wingen gestalte te geven . Als waardering 
voor zijn noeste arbeid werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Toen hij in april 1993 met zijn ernstige ziek
te geconfronteerd werd, heeft hij al zijn 
krachten gegeven om weer beter te worden, 
want hij hield nog zo van het leven . .. Het 
was een ongelijke strijd waarin hij keer op 
keer de verliezer was. Uiteindelijk is hij 
ingeslapen in zijn eigen vertrouwde om
geving, temidden van hen die hem zo dier
baar waren. 

Voor de vete blijken van medeleven tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden, betuigen wij 
u onze hartelijke dank. 

Joke Schiphorst-Kamphuis 
Elles en Gerald 
Simone en Peter 


