
Ter herinnering aan 

lies Knippers-Eppink 

weduwe van Henny Knippers 

Lie• werd geboren in Denekamp op 11 augu•tus 1923. 
Voorzien van het 11. Sacrament der zieken is zij op 23 
november 1995 in ht>t ziekenhuis te tnschede overleden. 
We hebben afscheid van haar genomen op 28 november 
19<l5 in de Mariakerk te Oldenzaal en haar daama bege
leid naar hpt rrrmatorium te Usselo. 

Ma was de oudste on eE>n gezin van 10 kinderen. Zij was op 
school eE>n goE'de leE>rling, maar kon door gezinsom
standigheden helaas noet doorleren. Om geld te vcrdienen 
voor de huishouding moest ze al op jonge leE>ftojd in 
betrekking. Hier ontmoette ze pa. 
Ze trouwden op 12 mei 1953 en gingen on Ootmarsum 
wonPn. Ma heeft on~ altijd verteld dat zedegelukkigste tijd 
van haar levt>n in Ootmarsum heeft doorgebracht. In die 
tijd zijn Jan ( 1954), Marian (1956) en ]os (1959) geboren. 
In 1960 vcrhuisde ons gezin naar Oldenzaal in verband 
met de overplaatsing van pa. 

In 1966 werd Jacqueline geboren. Ma hield zich bezig met 
haar grootste liefhebberij: de I iefdevolle verzorging van pa 
en dE' kinderen 7e hield van gezelligheid. 

Het overlijden van pa in 1976 bracht eE>n ommekeer in 
haar leven teweeg. Toen Henny wegviel raakte ze haar 
houvast kwijl. Dit grote verlies heE>ft ze nooit kunnen 
verwerken. Het lukte haar gewoon niet haar eigen leven in 
te richten. In die tijd was haar moeder een grote steun voor 
haar. Toen haar moeder OVI'rleffi had ma het gevoel er 
alleen voor te staan. Dit ondanks de aandacht van familie 
en kennissen. Ma voelde zich dt>pressot>f. 7elfs met profes
sionele hulp lukte het ons allen noet deze situatie te 
verbeteren. 

In 1992 overleed haar oudste zoon jan aan huidkanker. 
Over dit onbegrijpelijke verlit>s hPt>ft 7C haar gevoelens 
nooit echt kunnen uiten. 
Begin 1994 werd ma getroffen door eE>n herseninfarct. Na 
eE>n Hal maanden zit>kenhuis en een jaar revalidatie in 
"Het Roessingh" was ze lichamt>liJk en geesteliJk dusdanig 
opgeknapt dat ze in de "Mariahof" kon gaan wonen. Le 
kon weer genieten van een uot~tapjP en I>P70Pk. De koffie 
stond weer klaar. Net toen ze zich er een beetje thuis 
begon te voelen, volgde een hart- en een herseninfarct. 
Hieraan overleed ze 

"Lieve ma, wij hopen dat je nu in een 
omgeving bent waar je gelukkig kunt zijn. • 

Voor uw blijken van medelevPn en uw belangstelling 
danken wij u hartelijk. 

Konderen en kleinkinderen. 


