
Een dankbare herinnering aan 

Johanna Hendrika 
Kuipers-Br ughuis 

echtgenote van 
Johannes Gerardus Kuipers. 

Zij werd op 10 september 1918 in Tub
bergen geboren. Gesterkt door het H. 
Sacrament van de Zieken stierf Zij nog 
vrij onverwacnt in het z1ekennu1s ,De 
Stadsmaten' te Enschede op 2 juni 1990. 
Na een Euchansuev1er1ng in oe paro
chiekerk van St. Marunus te Losser. 
hebben we haar lichaam te ruste ge
legd op het r. k. kerkhof aldaar op 
7 juni 1990. 

Wij zijn dankbaar, dat wij ma zolang 
in ons midden mochten hebben, toch 
kwam haar afscheid voor ons allen nog 
vrij onverwacht. 
Zij was een gelovige vrouw, die altijd 
trouw de kerk bezocht en graag naar 
oe kerkradio luisterde. 
Op drie dagen na heeft zij 49 jaar lief 
en leed met pa gedeeld. 
Haar hele leven heeft zij naast haar 
gezin ook hefoevol haar zuster en zwa-

ger verzorgd. Veel verdriet had zi j, toen 
haar eerste dochter, na vier jaar inten. 
s1eve verzorging, kwam te overlijden. 
Ma was de spil van het hele gezin en 
stond altijd voor al haar kinderen klaar. 
Noo1t deed men vergeefs een beroep 
op haar. Voor de kle1nk1nderen was zij 
een lieve oma, waar ze graag naar toe 
g~ngen. 

Ma beschikte over een uitstekend ge· 
heugen. Alle verjaardagen kenae zij 
uit haar hoofd en een telefoonboek haa 
zij niet nodig. 
Maar juist het verlies van het geheu
gen was het eerste teken van haar 
ziekte. Het snelle verloop hiervan heeft 
ons allen verrast. 
Omringd door haar familie is z1j in 
alle rust van ons heengegaan. 
Moge zij ook b1j God, die rust vinden, 
die zij verdiend heeft. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
l1eve vrouw, onze zorgzame moeder, 
allerliefste oma en miJn zus, willen w1j 
u hartelijk dank zeggen. 

Fam. Kuipers 


