
Het is de wens van Ciep dat op deze plaats 
de namen genoemd worden van Annie, 
Lies. Hermien en de familie Fraterman 
zonder daarmee te kort te willen doen aan 
al degenen die hem in leven en 1iekte nabij 
waren. 
Moge God hem nu WELKOM heten en 
moge zijn trouw aan God en de men\en in 
ons voortleven. 

DANKBETUIGING 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
broer, schoonbroer, oom en huisgenoot 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Juli 1986 

Familie Kiewied 
Familie Kieve11 



In dankban: herinnering aan 
Ciprianus Kiewied 

Geboren te Halsteren (N. Hr.) op 16 juni 
1919. 
Priester gewijd op 20 JUii 19_.7. Van 19"7-
1967 achtereenvolgens kapelaan in Loe
nersloot. Raalte. Rijssen. Ebt en Zwolle. 
Tussen 1966-1969 pastoor te Herveld en 
Doorwerth. Van 1969-1975 kapelaan te 
Losser. In 1975 met \'er\'rocgd emeritaat. 
Vanaf die tijd wckelijbe voorganger in de 
kerkdiensten van Oldenhove en De Los
ser-Hof te Losser. 
Na een ernstig ziekbed. götcrkt door het 
sacrament der stervenden. op 23 JUh 1986 
overleden te R1issen ~a een eucharistie
viering in de Dionysiuskerk te Rijso;en op 
26 juli d.a. \.hebben we 1ijn lichaam te rus
te gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Ciep bleef zijn hele leven kapelaan: leiding 
geven lag hem niet. Doch naast en ge
steund door andere pastores had hij een 
heel bijzondere, stille uitstraling naar de 
mensen toe. Zijn gave was de lidde. Hij 
liet zich door zijn beperktheden niet ter
neer drukken, werd geen knorrige per
soon, maar een man van "carpc diem". 
van blij zijn mei wat elke dag ons Ie bieden 
heeft. 

De laatste jaren reed hij in een mooie auto 
die hij vooral gebruikte om zijn broers en 
zussen te bezoeken die ook vaak ziek 
waren. Intens genoot hij van de jaarlijkse 
familie-reünie in Terborg. Veel betekende 
voor hem ook de wekelijkse krans van 
de unit Losser en de tweemaandelijkse 
Rijsenburgclub. 
In zijn contacten met mensen wa~ hij ntt:I 
de pastor die alles wist, maar ook de pas~<;>r 
die anderen nodig had: de huren d11: 71Jn 
huishouden deden en bij wie hij dagelijb 
koffie dronk. de bejaarden en het perso· 
necl van het restaurant in Oldenho\'e. 
Vaak zei hij: "Wathebikhetgoed. \\<Int ik 
hou zo van het leven". :-la 1975 waren het 
vooral de bewoners \'an De Losser-Hof die 
hem het gevoel gaven priester te zijn. Door 
hun reacties gaven zij meer dan wie.?ok ~-c 
kennen: " ; 1j hoeft niet bang te z11n. JIJ 
hoort bij ons". 
Kapelaan Kiewied was met alleen een goed 
mens. een lieve pastor. Hij was ook een 
trouwe vriend met name van de familie 
Kieven. Een vriendschap die 30 jaar gele· 
den begon en de kenmerken droeg van be
zorgd zijn voor elkaar in goede en kwade 
dagen. van samen op vacantie gmm even 
goed als de ander in je huis verplegen tot 
aan de dood. 


