
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Antonius 
Kip 

weduwnaar van Aleida Geziena Snippert 

Hij werd 19 november 1924 
te Weerselo geboren. Gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken is hij op 17 juli 
2004 in het verpleeghuis "Oldenhove" 

te Losser overleden. 
Na de Eucharistieviering op 22 juli 2004 

in de H. Maria Geboortekerk 
werd hij te ruste gelegd bij zijn vrouw 

op het R.K-kerkhof te Losser. 

Wij zijn bedroefd nu we afscheid moeten 
nemen van vader, grootvader en over
grootvader, maar we zijn tegelijk dank
baar voor zijn leven onder ons. 
Vader was een hardwerkend man, voor 
wie niet gauw iets te veel was. Hij was 
graag in de vrije natuur. Ook hield hij van 
mensen om zich heen: 
Contacten zocht hij dagelijks bij Harry in 
de zaak en bij kaartavonden. Hij was altijd 
bezig, zijn tuin was hem al les. Stilzitten en 
alleen zijn kon vader niet, tenzij er een 

kaartje gelegd kon worden. Hij was graag 
vrij, ging zijn eigen gang. 
De laatste 8 jaren had vader kennis aan 
Rikie. Samen gingen ze regelmatig op 
vakantie en brachten samen fijne dagen 
door. 
Hij zag in dat het allemaal niet meer ging 
en hoopte dat het beter zou gaan door 
het rustiger aan te doen. Helaas heeft hij 
van zijn seniorenwoning aan de Mozart
straat niet kunnen genieten. 
Dankbaar zijn wij dat hem een verdere lij 
densweg bespaard is gebleven. Wij blij
ven vader herinneren als een lieve man 
met een goede dosis humor. 

Wij bidden dat de Heer hem moge opne
men en dat Hij troost en kracht mag 
schenken aan allen die hem zozeer zullen 
missen. Dat hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve vader, groot- en overgrootva
der betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


