
Dierbare hennnering aan 

Norbert Cuypers 
echtgenoot van 

Antonia Victoria de Backer 

Geboren te Mol-Postel (8.) 25 september 1904. 
Voorzien van de H. Sacramenten der Z1eken 

overleden te Bergeyk-Weebosch op 14 mer 1982. 
Begraven te Bergeyk-Weebosch op 18 mei 1982. 

Hoewelredereen wrst dat het eens zou gebeuren. Is 
het toch een schokdat hij zo plotseling uit onsmidden 
is weggenomen. 
Als gelovig mens berustte hij rn zijn ziekte en was dan 
ook goed voorbereid op drt heengaan. zodat dit voor 
hem geen etnde zal betekenen maareen verderleven 
biJGOd 
HrJ was een zorgzaam en nauwgezet mens met een 
eenvoudrg en eerhJk karakter zodat hiJ vele vnenden 
had onder de mensen die hem kenden. 
ZiJn gezin stond steeds OP de voorgrond maar on
danks dat wrst hij zrch toch nog rn te zetten voor de 
gemeenschap als drt van hem verlangd werd. Zo was 
hij jarenlang bestuurslid van de hem na aan het hart 
liggende boerenorganisatie en heeft met veel tnzet 
en toewrrdrng gewerkt aan de voorbererding en urt
voenng van de rurlverkaveling in Bergeyk en 
omgeving. 

Vooral na zijn pensreennering volgde vader met veel 
interesse het wel en wee van de werkzaamheden van 
zijn kinderen dre steeds een beroep op hem konden 
doen. Pas later gunde hiJ zrch de tijd om zijn geliefde 
briJartsport te beoefenen. Helaas heeft hij daarvan 
nret zolang meer kunnen genreten omdat een onge
neeshrke kwaal hem dat verhinderde. D1t kru1s droeg 
hij zoals hij zrch zo vaak uitdrukte: "Hou t'm mer taa1" 

Beste vrouw, kinderen en klernkmderen: Moge het 
vertrouwen en de kracht van de laatste levensmaan
den van vader u een steun en troost zijn rn uw verder 
leven met de overtuigrog dat hij een goed voor· 
spreker voor u allen zal zirn bij God. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het over· 
lijden en begrafenis betuigen wtj u onze hartelijke 
dank. 

Fam. Guypers 

Bergeyk, 18 mei 1982 


