
Mooie en dankbare herinneringen hebben wij 
aan onze lieve vader en opa 

Frans Knippers 
14 april 1899 1 juni 1984 

Heel zijn leven heeft hij in zijn dierbaar dorp 
Denekamp doorgebracht. Hij was er 22 jaar 
gelukkig getrouwd met 

Hendrika Gezina Borghuis. 

Uit hun liefde werden zes kinderen geboren. 
Samen hebben vader en moeder hard gewerkt 
voor gezin en bedrijf. Na het overlijden van 
moeder hertrouwde vader met 

Geerrruida Buphemia Masseling. 

Juist toen ze het wat kalmer aan konden doen, 
overleed zij op 14 juni 1969. Verdriet is vader 
in zijn leven nier bespaard gebleven. Toch 
heeft hij ook veel vreugde gekend. 

Hij heeft het zeer gewaardeerd dat hij tot zijn 
dood thuis kon en mocht blijven. Een ernstige 
ziekte, die hem op hoge leeftijd moest treffen. 
kon hij moeilijk verwerken. Hij hield zo van 
het leven en bleef hopen op beterschap. Toen 
hij de laatste weken zijn lichamelijke krachten 
snel achteruit zag gaan. kon hij zich overgeven. 
Jo diep geloof ontving hij temidden van zijn 
kinderen het sacrament der zieken. Dat hem 
een lang en pijnlijk ziekbed bespaard gebleven 
is en heel rustig is ingeslapen willen wij als 
een zegen zien. 

Frans Knippers was een traditiegetrouw man, 
die zich nauw verbonden voelde met de dorps
gemeenschap. Hij was één van de oudste leden 
van de brandweer en van de kanonniers bij 
kerkelijke feesten, zoals processies en priester
feesten. Ook bij de paasgebruiken was hij nauw 
bei rokken. 

De laatste jaren fietste hi) vaak in de mooie 
omgeving van ons dorp en genoot dan volop 
van de mooie natuur. 

Nu is er een eind gekomen aan het leven van 
een zorgzame vader, lieve opa en goede vriend. 
We willen zijn nagedachtenis in ere houden. 

Frans. rust in vrede en bedankt voor alles wat 
je voor velen gedaan en berekend hebt. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 

overlijden van onze beminde vader en opa, 

betuigen wij n onze oprechte dank. 

FAMILIE KNIPPERS 

Denekamp. juni J 984 

J. Benneker, koster, Denekamp 


