
Dankbaar en met vele 
goede herinneringen herdenken wij 

Marietje Kuipers-Even 
sedert 1980 weduwe van Joop Kuipers 

Ze werd geboren op 30 november 1923 in 
Losser en overleed op 28 november 2005 

in het ziekenhuis in Enschede. 

Na de gezongen Uitvaartmis 
op 2 december 2005 in de H. Maria

Geboortekerk te Losser, hebben we haar 
te ruste gelegd bij haar man Joop op het 

R.K.-kerkhof aldaar. 

Marietje werd geboren aan de Broekhoekweg te 
Losser als oudste in een gezin van 5 kinderen. In 
de Tweede Wereldoorlog leerde ze haar man Joop 
kennen, met wie ze in 1950 trouwde. Een huwelijk 
c at helaas veel te kort heeft mogen duren. In 1980 
overleed Joop na een ernstige ziekte op de veel te 
jonge leeftijd van 57 jaar. Ondanks deze enorme 
tegenslag in haar leven bleef Marietje altijd een 
optimistische vrouw, vol humor en gezeJligheid. 
Bovendien had ze altijd een luisterend oor voor 
haar medemensen. 

Dat Marietje bij velen geliefd was, bleek wel uit het 
feit dat ze regelmatig familie, vrienden en beken
den op bezoek had. Wanneer je bij haar eventjes 
een kopje koffie wilde gaan drinken kwam je bijna 
vanzelf in tijdnood, want voor je het in de gaten 
had waren er enkele uren verstreken. 

Bijna twee jaar geleden heeft ze de toch wel moei
lijke beslissing genomen om het huis aan de 

Oldenzaalsestraat, waarin ze samen leefde met 
haar man Joop, te verruilen voor een comfortabel 
onderkomen aan de Vicarystraat. Een beslissing 
waar ze geen moment spijt van heeft gehad, want 
binnen de kortste keren voelde ze zich daar uitste
kend op haar plek. 

Jammer genoeg kreeg ze in de afgelopen twee 
jaar steeds meer problemen met haar gezondheid 
en heeft ze diverse keren de gang naar het zieken
huis moeten maken. Hartklachten en problemen 
als gevolg van haar jarenlange diabetes, het was 
een moeizame periode, waarin ze ondanks alles 
toch steeds weer opgewekt terugkeerde in haar 
gezellige huis in de ' Leurinkshof". 

Vrij onverwacht kwam op vrijdag 25 november het 
bericht dat ze opnieuw met hartklachten was 
opgenomen in het ziekenhuis te Enschede. 
Waarschijnlijk heeft ze deze keer zelf heel goed 
gemerk1 dat het nu echt ernstig was, want op haar 
eigen verzoek heeft ze op zaterdagmiddag het 
Sacrament der Zieken ontvangen. 

Op maandag 28 november is ze 's morgens plot
seling, maar in alle rust overleden. 

Een lieve gezellige vrouw is van ons heengegaan 
en zo willen wij haar in herinnering houden. 

Marietje, rust zacht. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Familie Even 
Familie Kuipers 


