
Wanneer ik Heer, Uw werk aanschouw, 
dan voel ik mij door U bemind. 



Ter nagedachtenis aan 

Berend Jan Kuipers 
weduwnaar van 

GEERTRUIDA KRAKE 

Hij werd geboren te Enter op 8 mei 
1896. Gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken is hij , in volle overgave aan 
Gods Wil , overleden op 31 januari 1975. 
Zijn lichaam, de blijde dag der opstan
ding verwachtend, werd bij zijn lieve 
vrouw 5 februari d.o.v. op het R .K. 

Kerkhof te Enter te rusten gelegd. 

Zijn wil om te leven heeft het toch moe
ten afleggen tegen de overmacht van de 
ziekte, die hem vooral het laatste half 
jaar steeds meer deed achteruitgaan. Wij 
zijn echter dankbaar dat dit niet gepaard 
heeft moeten gaan met erge pijn. Heel 
tevreden en rustig is hij de dood inge
gaan. 
Sinds de dood van zijn vrouw waren zijn 
kinderen en kleinkinderen alles voor hem . 
Graag ging hij bij hen, en zij bij hem op 
bezoek. Hun liefde en toewijding hebben 
zijn laatste levensjaren tot een gelukkige 
oude dag gemaakt. 
Hij had nog zo veel willen en kunnen 
doen, maar zijn slechter wordende ge
zondheid liet dit de laatste tijd niet meer 

toe. Toch heeft God het zo gewild, en 
wij willen ons daar in berusten. Hij heeft 
hem geroepen om samen met zijn vrouw 
het eeuwig geluk deelachtig te mogen 
worden. 
De grote leegte en droefheid, die er voor 
zijn kinderen is ontstaan, is een bewijs 
van zijn goedheid en liefde, die hij altijd 
aan hen heeft gegeven. Vooral ook zijn 
dochter Riek zal de leegte voelen na het 
vele werk dat zij vooral het laatste half 
jaar met moederlijke zorg voor hem heeft 
gedaan. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, mo
ge God u belonen voor al jullie zorg 
en goedheid voor mij . Samen met moe
der hoop ik jullie weer te zien in de 
hemel. 

Onze Vader. - Wees Gegroet. 
Moge hij rusten in vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw belangstelling en meeleven, tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve vader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Familie KUIPERS 


