
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS KUIPERS 
sedert 1985 weduwnaar van 

MARIA ANTON!A GRIMBERG 

Gehoren te Hengelo Ov. op8juni 1897. Overleden in hel 
Streekziekenhuis te Hengelo op 8 augustus 1993. Begra
ven op het r.k. kerkhof te Weerselo 11 augustus d.a.v. 

Hoezeer wij ook hedroefd zijn om zijn heengaan. toch 
overl1eersl hij ons zeer grote dankbaarheid en bewonde
ring voor alles wat hij samen met zijn vrouw voor om 
heeft betekend. 
De grote teleurstelling van hun leven was dat hun huwe
lijk kinderloos bleef, maar deze leegte hebben zij gran
dioos opgevangen door hun voortdurende zorg voor heel 
hun familie en talloze anderen. Altijd stonden zij klaar 
voor hun broers. zusters. schoonzusters en zwagers, en 
v,xir hun vele neven en nichten. Overal waar zidcte of 
nood was. namen zij ze bij zich op in huis, of stonden hen 
met raad en daad bij. 
Oom Johan heeft bovendien ook heel veel betekend voor 
de hem zo dierbare O.L. Vrouweparochie, bij de boow 
van de kerk, als collectant en vele jaren als kerkmeester. 
Als vaardig metaalbewerker, die meer dan 50 jaar heeft 
gewerkt hij Stork. maakte hij prachtig metaalwerk voor 

diverse kerken. Ook toonde hij z'n sociale bewogenheid 
als lid van de Vincentiusvereniging. en later in de 
parochiële caritas. 
In 1983 namen zij het moeilijke besluit het hun w 
dierbare Hengelo te verlaten, en namen zij hun intrek in 
het St. Jozefhuis te Weerselo. Daar beleefden zij samen 
nog enige mooie en gelukkige jaren. Het plotselinge 
heengaan van zijn vrouw. daags voor hun 60-jarige 
huwelijk, en later ook het heengaan van enige hem zeer 
dierbare familieleden, zijn nog een zware beproeving 
geweest voor zijn onwankelbaar geloof, maar juist door 
zijn sterke geloof, en zijn vertrouwen op Maria wist hij in 
dit grote vetdrietstaande te blijven, en alles uit Gods hand 
a.tn te nemen. Tot het einde toe was hij een gelukkig en 
tevreden man, dankbaar voor het vele goede dat hij van 
God ontvangen had, dankbaar vooral ook voor de harte
lijkheid van zijn familie en voorde liefdevolle verzorging 
in het Sint Jozefhuis, en kon hij in volle tevredenheid zich 
overgeven aan God, Zijn Heer, aan wie hij alles te danken 
had. 
Moge hij nu samen met tante Marie voor altijd rnlkomen 
gelukkig leven in Gods heerlijkheid, en een inspirerend 
voorbeeld blijven voor 01Ls allen. 

Voor het blijken van uw belangstelling en meeleven hij 
het overlijden van onze broer en zwager. zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Familie Kuipers. 


