
In alle stilte ben je weggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



Ter dankbare herin_nering aan 

Thea Schiphorst 

echtgenote van Harry Sanderink 

Zij werd 22 december 1960 te Noord-Deurningen 
geboren. 
Zij ontving de ziekenzalving en is plotseling overle
den te Beuningen Ov. op 31 december 1991. De 
gezongen Uitvaart vond plaats op 4 januari 1992 in 
de parochiekerk te Beuningen. Daarna werd haar 
lichaam begraven op het kerkhof aldaar. 

Goede God, wat hebt U mij en onze beide kinde
ren Michel en Cynthia zwaar op de proef gesteld, 
door mijn dierbare Thea zo vroeg en zo onverwachts 
weg te nemen. 
U weet toch wat Thea voor de kinderen en voor mij 
heeft betekend. En nu? Nu ben ik ze kwijt - ja, echt 
kwijt. Ik moet het nu alleen proberen. Waar vind ik 
nu de bezielende liefde, die ik bij haar steeds vond? 
Waar kan ik mij nu thuis voelen, nu zij er niet meer 
is? Met wie moet ik nu overleg plegen, als ik in 
nood verkeer of in de problemen zit? 

Mijn verstand weet geen antwoord op al deze vra
gen. U weet, Thea en ik, wij vertrouwden op U; we 
hielden van U. En die levenshouding probeerden 
we ook in ons doen en laten over te dragen aan 
Michel en Cynthia. 

Maar ik ben nu een gebroken mens. Mijn geest is 
versuft. Mijn werklust is verlamd. Mijn levensvreugde 

is kapot en miJn toekomst is platgeslagen. Ik bèn 
geheel en al ten einde raad. 
Goede God, echt. ik zie het niet meer zitten. 

Beste Harry, wij, je ouders en schoonouders, je 
broers en zusters, schoonzuster en zwagers, de 
hele familie leeft met je mee. Wij weten ook geen 
antwoord op al die vragen, maar we weten wel, dat 
je verder moet. We moeten met zijn allen samen 
bouwen aan een nieuwe toekomst voor Michel en 
Cynthia. We willen je krachtdadig helpen, opdat de 
duisternis mag optrekken. Wij bidden met zijn allen, 
dat God ons daartoe kracht en moed mag geven. 

Voor uw belangstelling na het overlijden en bij de 
uitvaart van mijn dierbare vrouw en onze lieve 
moeder, Thea, zeggen wij U onze oprechte dank. 

Beuningen, januari 1992 

Harry Sanderink 
Michel en Cynthia 




