


t Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS KUPPERS 

echtgenoot van 

Anna Henrica Antonia Slot 

Hij werd geboren te Rietmolen, 8 februari 
1916. Na een geduldig gedragen lijden, ge 
sterkt door het Sacrament van de Zieken
zalving is hij overleden in het St. Vincentius 
Ziekenhuis te Groenlo, 30 november 1978 . 

Hij was zich heel goed bewust . van het na
derend einde, zijn laatste inzinking had 
hem teveel verzwakt. Zo heeft hij in volle 
overgave afscheid genomen van het leven, 
afscheid van hen die hem in dit leven zo 
dierbaar waren geworden. 
Hij was nog zo graag wat bij hen gebleven 
en daarvoor had hij zijn plannen ook ge
maakt, waardoor hij zich van tijd tot tijd 
kon terugtrekken uit zijn bedrijf, waarvoor 
hij zich altijd met hart en ziel had ingezet. 
Helaas, het heeft niet zo mogen zijn, de 
Heer van alle leven heeft hem opgenomeii 
in Zijn eeuwige Rust. 

Van nature was hij tamelijk gesloten 

en over zijn kwaaltjes praatte hij liefst he
lemaal niet, maar hij stond wel steeds voor 
iedereen klaar en dat verried toch weer 
zijn hartelijke persoonlijkheid. Gelukkig 
dat hij zijn liefhebberij : de biljartsport al
tijd wist aan te houden, dat gaf hem veel 
afleiding . 

Zijn godsdienstig leven wist hij altijd 
uitstekend te verzorgen en wij mogen ver
trouwen dat God ook aan Zijn dienaar Jo
hannes Zijn beloften mag vervullen met de 
woorden: "Ga binnen in de Vreugde van 
Uw Heer". 

Wij hebben zijn lichaam te ruste ge
legd op het parochiekerkhof te Rietmolen 
op 5 december 1978, vol geloof dat wij al
len eens in Christus mogen herenigd wor

den. 

Voor de vele blijken van meeleven bij de 
ziekte en het overlijden van onze lieve man 
en vader, willen wij u allen hartelijk dan
ken. 

Fam. Kuppers - Slot. 
Rietmolen, december 1978. 


