


t Ter dankbare herinnering aan 

HERMAN JOZEF SCHIPHORST 

weduwnaar van 
PETRONELLA FRANC ISCA LEIJDEKKERS 

met wie hij van 8 october 1924 tot 26 februari 
1984 in trouwe liefde verbonden was. 
Hij werd geboren te Almelo op 16 maart 1897. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken overleed 
hij er op 27 apri l 1985. Kalm en tevreden heeft 
vader zijn leven ·aan God teruggegeven. Na een 
Eucharistieviering in de St. Egbertuskerk uit 
dankbaarheid voor zijn rijk en welbesteed leven, 
hebben wij hem op 1 mei begeleid naar het cre
matorium te Usselo. 

Nu vader uit ons midden is weggenomen is het 
centrum van ons gez in sleven verdwenen. Hij laat 
een lege p laats achter. Toch zeggen we dankbaar: 
Het is goed geweest. Het leven van deze fijne 
mens onder ons is afgerond; God zal zijn leven 
voltooien tot eeuwig geluk. 
Gesteund door een hecht en gezellig gezins leven 
waar moeder de sp il van was, heeft vader zijn 
gaven van hoofd, hart en handen ten dienste kun
nen stellen van het openbare leven. Als 16-jarige 
begon hij zijn loopbaan bij het gemeentelijk energie
bedrijf. Door inzet en zelfstudie heeft hij, klein be
gonnen, een goede positie bereikt . 49 Jaar lang 
heeft hij met hart en zie l gewerkt voor de gemeen
te Almelo. De waardering voor zijn noeste arbeid 
vindt in de toekenning van de eremedai l le Oran.je 
Nassau in goud zijn u itdrukking. 
Naast zijn arbeidsleven vond vader tijd voor be
stuurswerkzaamheden in tal van kerkelijke en maat
schappelijke organisaties. Als heel overtuigd en 
bewust katholiek was hij voorstander van katho
liek georganiseerd leven. Zelden deed een inste l
ling vergeefs een beroep op hem. ,,Als je ·verant
woordelijkheid kunt dragen, dan moet je dat ook 

doen", vond hij. Vanwege zijn werk voor het katho 
li eke sociale leven is hem de pauselijke onder
scheiding Pro Ecc lesia et Pontifice toegekend. Met 
al zijn bescheidenheid was vader daar zeer tro ts op. 
Voor zijn inbreng in het socia le leven in het alge
meen heeft de stad Almelo, waaraan vader zo ver
knocht was, hem de erepenn ing in goud der Ge
meente Almelo toegekend. Dat zijn stad hem zó 
waardeerde heeft hem voor de rest van zijn leven 
met dankbaarheid vervuld. 
Ondanks zijn ve le werk wist vader van vrije tijd te 
genieten. Hij hie ld van de natuur; graag t rok hij 
er met het gez in op uit. Na zijn pensionering heeft 
hij met moeder enkele reizen gemaakt waar hij al 
tijd vol van is gebleven: Rome, Lourdes, het was 
voor hem onvergetelijk. 
In de dagen van zijn ouderdom kon je vader niet 
meer plezier doen dan door hem ergens mee naar 
toe te nemen. Temidden van zijn kinderen ~rn klein
kinderen kon hij stil genieten . Hij hield van geze l
schap. Zijn hartel ij ke belangstelling ging naar ieder
een uit. Met ieder kind en k leinkind leefd e hij mee. 
Na het overlijden van moeder heeft vader best nog 
een goed jaar gehad. Het afscheid van haar heeft 
hij willen aanvaarden, maar toch groeide in hem het 
verlangen bij haar te zijn. ,,Ik wil naar oma toe", 
ze i hij soms. Hij is maar korte tijd ziek geweest . 
Toen heeft God zijn gebed verhoord. 
In geloof zijn wij er zeker van dat zij beiden ver
enigd zijn in eeuwige liefde. Het hemelse Jerusa
lem, de stad van onze Heer, moge voortaan hun 
woonplaats zijn. Moge vader in Gods vrede en 
rust beloning v inden voor zijn welbesteed leven. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
goede vader en opa zeggen wij u onze hartel ijke 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen . 


