
\ 

\ 



Een blijvende herinnering aan 

Martinus Gerhardus Kuipers 

die op 19 juli 1917 in Losser geboren 
werd. Hij was gehuwd met 

Maria Johanna Borg, 
die op 19 mei 1980 overleed. 

Op 22 april 1999 overleed hij thuis zeer 
plotseling. We hebben hem op 27 april, na 
de Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, 

te rusten gelegd op het R.K. kerkhof. 

Nu wij zo plotsel ing afscheid moeten 
nemen van onze vader, schoonvader en 
opa, doen we dat met veel verdriet, maar 
ook met veel herinneringen aan zijn leven. 
Hij groeide op hier in Losser, in een groot 
gezin, waar hij het niet gemakkelijk heeft 
gehad. Vanaf zijn jonge jaren moest hij 
werken, om zo een goede toekomst op te 
kunnen bouwen. 
Later heeft hij lang als broodbezorger 
gewerkt, waardoor hij veel mensen kende. 
Hij was heel trots op zijn eigen huis en 
tuin aan de Scholtinkstraat. En hij was blij 
dat het zijn kinderen en kleinkinderen 
goed ging. 

Hij had geen gemakkelijk karakter. Zo kon 
hij zich moeilijk uiten en was het niet altijd 
gemakkelijk om met hem om te gaan. 
De laatste jaren leefde hij heel zelfstandig 
in zijn huis. Hij was een sportliefhebber, 
die vooral alle voetbalwedstrijden volgde. 
En hij hield heel trouw de Duitse lotto bij. 
We zijn blij voor hem, dat hij tot het laatst 
in zijn vertrouwde omgeving kon blijven 
wonen. Ook al zullen we hem missen, het 
is goed dat hem een lange lijdensweg be
spaard is gebleven. 
Hij heeft geleefd als een gelovig mens. En 
in dat geloof bevelen we hem nu aan bij 
God. Dat hij leven mag in Zijn Vreugde en 
Zijn Liefde. 
Pa, opa, bedankt voor je zorg en inzet 
voor ieder van ons. Rust nu in de vrede 
van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het plotselinge overlijden van 
onze vader, schoonvader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 


