
Rondom moeder is het stil, 
ondanks haar levensmoed en sterke wil. 
Na een goed en zeer zorgzaam leven, 
heeft zij haar laatste strijd op moeten geven. 

t Ter dankbare herinnering aan 

Aleida Maria 
Kuipers · Koopman 

sedert 11 maart 1989 weduwe van 
Johannes Gerardus Kuipers 

eerder van Gerardus Bernardus Lucas. 

Moeder werd geboren te Tubbergen op 31 december 1899. ZiJ 
was voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Zij is gestor
ven op 4 september 1992, dus op bijna 93 jarige leeftijd in het 
verpleeghuis • .'t Meulenbelt" te Almelo. Na de gezongen 
uitvaart in de H. Pancratiuskerk op het feest van Maria 
geboorte. 8 september hebben wij haar te rusten gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Moeder is van ons heengegaan in overgave en rust. In de 
herinnering zal zij nog lang in ons voortleven. God heeft haar 
bijna 93 jaar gegeven om van dit leven te genieten ener van te 
maken wat er van te maken is. Moeder's leven is groot 
geweest in het kleine, in het eenvoudige. in het volbrengen 
van vele grote offers. Een mens die lang mag leven, zal ook 

veel meemaken. Aanpassen in vele omstandigheden maar 
ook in tijd. 
Zij heeft het niet gemakkelijk gehad. Maar haar geloof was 
groot, om door verdriet en zorgen heen te komen. Zij hield van 
Moeder Maria en nam haar toevlucht tot haar, heeft ze vaak 
gezegd. Op het feest van Moeder Maria wordt zij te ruste 
gelegd. 
In haar leven toen zij alles nog deed had zij geen hobby, alleen 
maar werken. Na eerst van vele jaren thuis goede verzorging 
en verpleging, moest zij worden opgenomen in het verpleeg
huis. 6 jaar werd zij daar liefdevol verzorgd en verpleegd. En 
velen hebben haardaar bezocht en elk bezoek vond ze fijn. Zij 
bezat de energie nog om in het verpleeghuis op haar hoge 
leeftijd nog te leren handwerken, mooie dingen heeft ze 
geborduurd zelfs een kussen heeft ze gemaakt dat op het 
altaar ligt. 
Haar leven hier is als een kaarsje uitgegaan. Wij geloven 
echter, dat Moeder nu voor altijd mag zijn in het licht dat alle 
duisternis en angst verdrijft. Als leven lijden wordt, is rusten 
goed. Wij hopen moeder dat u samen met hen die u dierbaar 
waren verenigd mag zijn in volmaakt geluk. 

Rust zacht lieve moeder. oma 
Wij zullen onze weg vervolgen. doorgaan. 
U heeft de taak volbracht van werken, bidden en lijden. 
Rust nu en geniet van het eeuwige." 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar ziekte en na het 
overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, 
zeggen wij U hierbij oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen, 8 september 1992 


