


Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Hennie Kuipers 

die op 25 augustus 1915 in Losser geboren 
werd. In 1941 trouwde hij met Annie Kelder. Zeer 
onverwacht overleed hij op 20 oktober 2000. We 
hebben hem op 24 oktober, na de Uitvaartviering 
in de St. Martinuskerk, naar het crematorium te 

Usselo begeleid. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten nemen van 
Hennie, van mijn man, onze vader e,n. opa, doen 
we dat met veel verdriet. Toch zal hij in ons hart, 
in onze gedachten verder leven, zoals hij met 
ons geleefd heeft. Hij trouwde in de oorlog en zo 
moest hij, kort na het huwelijk in het leger, waar 
hij ook enige tijd in Rusland doorbracht. Dat was 
voor hem een moeilijke tijd en deze oorlogserva
ringen heeft hij zijn verdere leven m.eegedragen. 
Vaak vertelde hij erover. Hoewel hij als invalide 
terugkwam, heeft hij daarna altijd hard gewerkt, 
dankzij zijn sterke wil en doorzettingsvermogen. 
Eerst jarenlang in de textiel, tot de fabriek moest 
sluiten en daarna in de metaal, wat voor hem 
een hele omschakeling betekende. Hij werkte 
met plezier, en werd secretaris. van de onderne
mingsraad waar hij zich voor zI1n medearbeiders 
inzette. Hoewel hij op papier Duitser was, voelde 

hij zich een echte Nederlander. Zijn le~en lang 
woonde hij hier in Losser. Samen met Zijn vrouw 
droeg hij zorg voor zijn dochter ManetJe. Zijn 
schoonzoon Gerard was zijn steun en toeverlaat. 
Ook zijn twee kleindochters volgde hij met veel 
belangstelling. Een grote h~bby wa~ het kloo,t
schieten. Bij "Vooruit 1911 was hij lange lijd 
voorzitter. De laatste jaren werd zijn wereld 
steeds kleiner en had hij niet meer zoveel con
tacten met andere mensen. Wel maakte hij dage
lijks nog zijn fietstochtjes , waar hij erg van ge
noot. Ook al zullen we hem missen, we gunnen 
hem de rust, die hij zo verdiend heeft. We bidden 
dat hij nu leven mag bij God, in Zijn Vreugde en 
Zijn Liefde. 

Hennie, pa, opa, bedankt voor je zorg en je inzet 
voor ieder van ons. 

Rust in Vrede! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
na het zo onverwachte overlijden van mijn zorg
zame man, onze vader, schoonvader en opa. 

Annie Kuipers - Kelder 
Marietje en Gerard 

Petra, Irene 


