


In dankbare herinnering aan 

Gerhard Schiphorst 
weduwnaar van Bets1e Blaauwgeers 

H11 werd geboren op 28 mei 1922. Voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken overleed hij op 2 augus
tus 1996 1n het ziekenhuis te Oldenzaal. We heb· 
ben hem op 7 augustus te ruste gelegd op de Alge
mene Begraafplaats, aldaar. 

Hard in dit aardse leven 
Een glimlach is een mens gegeven 

Opstandig, soms naar anderen 
Overgave, tenslotte veranderen 

Vader werd geboren aan de Ootmarsumsedi1k in 
Lemselo. Vader ging al vroeg in de textiel en werkte 
vanaf zijn 14de jaar bij Molkenboer. Te snel verloor 
hij zijn ouders, waardoor hij als oudste kind de zorg 
had voor zijn broer en zusters. In 1948 ontmoette 
hij moeder bij Café Kothman. Pa en ma trouwden in 

1952. Uit hun huwelijk werden Ine en Herman ge
boren. 

Op het boerderijtje bleef vader werken, nu samen 
met moeder en geholpen door oom Bernhard. Eind 
jaren 50 kreeg vader een aanstelling bij de gemeente 

Oldenzaal. In 1967 moest het spulleke in Lemselo. 
het boerderijtje waar vader geborea was, verlaten 
worden. Vader verhuisde met Zijn gezin naar de Dr. 
Ariensstraat in Oldenzaal. 

Vader bleef werken bij de gemeente Bedrijven. Hij 
beleefde daar door gezonde humor veel plezier met 
zijn collega's. Schroevn dreain. Hij deed dat graag. 
In 1983 ging vader in de VU.T. om meer bij moeder 
te kunnen zijn. Hij miste echter het werk en zijn col
lega's wel. 

Tuinieren bleef hij graag doen en zijn humor bleef 
hij houden onder het motto: "Humor verloren, alles 
verloren'. Het verlies van zij:i eerste kleinkind en 
de ziekte van moeder maakten hem echter harder. 

Vorig jaar overleed zijn lieve vrouw, zijn toeverlaat. 
Hij heeft dit verlies niet kunnen verwerken. Pa, die 
toch ook wel lichamelijk ziek was, moest op 25 juli 
opgenomen worden in het ziekenhuis. Pa had het 
opgegeven, kon niet meer en wilde naar ma. Vader 
overleed een week later op vrijdagmiddag om 13.00 
uur. Het is stil geworden aan de Dr. Ariensstraat nr. 
55. 

Voor uw blijken van medeleven met vader en na het 
overlijden van onze vader en opa danken wij u. 

Familie Schiphorst 


