
hebt dagen naar de ontmoeting van 26 
juni uitgezien, dat was de dag van 
jouw leven : contacten leggen en zo 
weer aan de toekomst bouwen, jouw 
en onze toekomst. In een heel andere 
i in is dit de dag van jouw leven ge
woiden ; voor ons heb j ij die dag de 
loper uitgelegd .. . 
Care!, papa bedankt voor jouw goede 
hart, voor jouw zorg voo r pa en moe
der Bulters. 
Jij was op jouw eigen wijze gelovig, 
jij was niet bang voor de dood, Wij 
hopen en bidden dat j ij nu in vrede 
mag zijn . 
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Ter dankbare herinnering aan 

CAROLUS KUIPERS 
echtgenoot van 

Gezina Josephina Maria Bulters 

Hij werd geboren op 20 mei 1941 te 
Hengelo (Gld.). Onverwacht overleed 
hij op 26 juni 1991. Na een Eucharis
tieviering in de H. Gerardus Majella
kerk te Overdinkel, hebben we hem ter 
ruste gelegd op het R.K. kerk hof aldaar. 

Verslagen zijn we, nu we zonder laat
ste groet afscheid van jou moeten ne
men. We hadden nog zoveel tegen jou 
willen zeggen ... 
Wij zijn verbijsterd om jouw plotseling 
heengaan , jij had nog zoveel plannen, 
jij was zo vol levenslust. Ja, jij was al 
druk bezig met ons 25-jarig huwelijks
feest. 
Papa, jij had veel zo rg en liefde voor 
ons, het was jouw grote zorg een mooi 
en gezellig huis te hebben en die wens 
heb j ij nog kunnen verwezelijKen. 
Papa, jij was een harde werker, jij had 
een goed hart, jij was op jouw eigen 
wijze heel gek met ons, dat bleek uit 
heel veel dingen. Zelf kon jij dat moei
lijk onder woorden brengen : jij verborg 
jouw liefde, jouw zorg onder een harde 
bolster. Jij kwam soms hard over, maar 
bedoelde het goed, dat weten we zeker . 
Jij was niet haatdragend , na onenig
heid pakte jij zelf de draad weer op. 
Jouw werk papa was jouw hobby; jij 


