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In dankbare herinnering aan 

Paul Gerardus Hermanus Schiphorst 

Hij werd geboren op 4 februari 1971 te Noord 
Deurningen. Na een tragisch ongeval hebben 
wij in de paasnacht op 15 april 1995 veel te vroeg 
van Paul afscheid moeten nemen. Op 19 april 
1995 hebben wij Paul voor het laatst in ons mid
den gehad tijdens de viering van de H. Eucha
ristie in de St. Josephkerk te Noord Deurningen, 
waarna we hem begraven hebben op het r.k. 
kerkhof aldaar. 

Paul was een jongen die leefde zonder veel op
hef en zonder veel woorden, maar ook iemand 
waar we te allen tijde een beroep op konden 
doen. 
Hij was graag buiten in de natuur. Hij hield van 
de boerderij, waar hij met veel liefde en toewij
ding werkte. 
Jarenlang was hij op de boerderij voor zijn va
der en moeder een grote steun en toeverlaat. 

De laatste jaren was Paul druk bezig om het be
drijf over te nemen. Hij had plannen om het be
drijf uit te breiden en net een nieuwe schuur 
gebouwd. 
Paul hield veel van zijn hond Arko. Op de boer
derij vormden Paul en Arko een onafscheidelijk 
tweetal. 
Paul was iemand met een paar gouden handen. 
Hij kon alles maken wat kapot was. 
Hij vond het ook leuk om dat te doen. Wanneer 
er in de toekomst weer eens iets kapot is zullen 
we nog vaak denken "was Paul er nog maar, dan 
kon hij het voor ons maken ." · 
Paul was gek op muziek. Hij luisterde het liefst 
naar nederlandstalige liederen. 
In de paasnacht, op het feest van de Verrijze
nis en het Leven is Paul van ons heengegaan. 
Wij bidden en vragen God, dat Hij zich over Paul 
mag ontfermen en zich als de God-van-de
levenden aan hem mag openbaren. 

Paul, bedankt voor de jaren, die je bij ons was. 
Het afscheid valt ons zwaar. We kunnen het nog 
niet begrijpen. We zullen je missen. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en 
steun bij het zo plotseling overlijden van onze 
lieve Paul. 

Fam. Schiphorst-Geers. 


