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In dankbare herinnering aan 

Herman Jozeph Schiphorst 

echtgenoot van 

Maria Geziena Schulte 

Hij werd geboren op 25 maart 1918 in Noord 
Deurningen. Op 27 maart 1999 is hij na een lang
durill en moedig gedragen ziekte, voorzien van het 
Heilig Sacrament der Zieken, toch nog vrij onver
wacht gestorven. Op 31 maart 1999 hebben we 
hem voor het laatst in ons midden gehad tijdens de 
viering van de Eucharistie in de Sint Jozelkerk te 
Noord Deurningen, waarna we hem begraven heb
ben op ons parochieel kerkhof. 

Eenvoudig, opgeruimd van karakter en een echt 
natuurmens, zo zullen wij Herman in onze herinne
ring blijven houden. Geboren aan de 
Dorpermeienweg trouwde hij op 17 november 
1954 met Marietje Schulte. Hun huwelijk werd 
gezegend met vijl kinderen. Na eerst enkele jaren 
aan de Johanninksweg gewoond te hebben kwam 
hij in 1967 met het hefe gezin op de boerderij aan 
de Schiltmanweg te wonen. Wat eerst slechts een 
hobby was werd nu zijn levenswerk: de boerderij 
was hem alles. 
Herman vertelde graag over vroeger. Hij kon heel 
boeiend vertellen. Gek was hij op al zijn 14 klein-

kinderen: Hij mocht graag grapjes met ze maken. 
Het mopje 'er zat eens een manneke an diek' kent 
ieder kleinkind. Hij was een lieve opa die zeer 
gemist zal worden. 
Het kruis is Herman in zijn leven niet bespaard 
gebleven. Heel veel verdriet heelt hij gehad om het 
verlies van zijn dochter Thea. Dit liet hij echter niet 
openlijk blijken. Ook heelt hij vele jaren met zijn 
gezondheid gesukkeld. Op de boerderij kon hij 
daardoor niet zoveel meer doen. In deze tijd zag je 
hem veel met de trekker rond rijden en kwam hij 
overal. De laatste jaren kon hij steeds minder. Hij 
klaagde echter nooit, wilde niemand tot last zijn en 
bleef altijd vriendelijk. Zijn grootste wens was om 
thuis te mogen sterven. Deze wens 1s mede door 
liefdevolle verzorging van zijn vrouw en kinderen in 
vervulling gegaan. Twee dagen na ZiJn eenentach
tigste verjaardag is hij nog vrij plotseling gestorven. 
H"et leven van Herman stond in het teken van het 
geloof. Het geloof gaf richting aan zijn leven en 
steunde hem in moeilijke jaren. Nu hij de grens van 
de dood is overschreden vertrouwen wij erop dat 
God zich over hem ontfermd heelt en dat Herman 
bij Hem rust en vrede gevonden heeft. 

Herman, pa, opa, bedankt voor alles ! We zullen 
je nooit vergeten I 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en 
uw gebed na het overlijden van mijn lieve man, 
vader. schoonvader en opa. 

Fam. Schiphorst - Schulte 


