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Dierbare herinnering aan 

Johanna Gesina Kuipers 
sinds 1 juni 1975 weduwe van 

GERARDUS BERNARDUS BOOIJINK 

Zij werd op 17 januari 1914 te Geesteren geboren, alwaar 
uj trouwde op 24 mei 1949. Na voorzien te zijn van het 
H. Oliesel overleed zij vrij onverwacht op 25 februari 
1995 in het • T wmteborg urkenhuis • te Almel,,. Na een 
gezongen uitvaartmis op 1 maart in de parqchiekek van de 
H.H. Joseph en Pancratius te Vasse, hebbm wij haar bij 
vader te ruste gelegd 

Kort voordat moeder een zware operatie moest onder
gaan, is zij plotseling overleden waardoor haar waar
schijnlijk ved lijden gespaard gebleven is. Wij denken 
met veel dankbaarheid aan haar leven terug, gekenmerkc 
door een grote wilskracht en doon.ecringsvermogen. 
Haar leven heeft in her teken gestaan van het geven van 
liefde en zorg aan het gezin en de huisgenoten. Haar 
80-sre verjaardag was een mijlpaal in haar leven. Ze had 
er erg naar uitgekeken om die met de familie, buurtge
noten en anderen te vieren. Op deze dag werd haar 
leven gevierd, in haar hoofd zal hec allemaal de revue 
gepasseerd hebben. Mee dankbaarheid vierden we haar 
leven, de inzet en de liefde, haar gastvrijheid en oprech
ce belangscelling, zij zal alleen zelf gevoeld hebben dac 
haar krachten de laacsce jaren afgenomen waren. Mede 
door de inzet en zorg van Jan was zij in staat om zoveel 
mogeHjk zelfstandig re blijven. We herînneren moeder 

als iemand die met haar rijd meeging. Naast het feit dar 
zij in her leven hard op de boerderij heeft moeten wer
ken, kon ze genieten van de bloemen en het werken in 
de moestuin. Ze was erg muzikaal en luisterde graag 
naar muziek en rong soms met de kerk.radio mee, soms 
spedde ze zelf op de mondharmonica. Moeder heef, 
ook moeilijke cijden gekend, verschillende zware opera
ties heeft zij moeren ondergaan, een grocere smart was 
echter her overlijden van haar dochter Susanne die reeds 
twee dagen na de geboorte overleed. Misschien was het 
verlies van Susanne wel her geheim dat ze ooit zei: 
.Goddank, ik ben oma!" 
Haar kleinkinderen waren haar zo lief. 

Na het overlijden van vader voelden wij dat zij een 
onherstelbaar verlies te verwerken kreeg. Haar geloof 
heeft haar steeds gesterkt en bemoedigd, zij was een 
diep gelovige vrouw die zich mede via de kerkradio 
sterk bij de parochie betrokken voelde. Zij vereerde 
Maria zeer in haar leven, moge zij mede op haar voor
spraak rusten in vrede. 

Graag willen wij u oprecht danken voor uw belangsrd
ling tijdens de ziekte en medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

7663 TG Mander, 1 maarc 1 995 
Broekdijk 69 


