


Genieten van het leven, eenvoud, optimisme en humor, 
Dat zijn de kenmerken van pa die wij in onze gedachten 

zullen blijven houden. 
Dankbaar herinneren wij: 

Johanne~ Hendrikus (Johan) Kruiper 

Pa werd geboren in Luttenberg op 9 november 1921 en is 
over 22 november 2002 overleden te Manênheem. 

Hij ging op 16-jarige leeftijd bij een boer als knecht werken. 
Door het overlijden van zijn vader was pa genoodzaakt om 
op 19-jarige leeftijd het rietdekkersbedrijf voort te zetten. H1J 
had daardoor een groot verantwoordelijkheidsgevoel om 
zijn moeder en 9 broers te verzorgen. De tijd ging door en 
pa leerde Marie kennen, ze trouwden op 12 oktober 1955. 
Samen kregen ze 7 kinderen, waarvan Benny vroeg is 
overleden. 

Pa had een druk ~even. Zijn rietdekkersbednjf was zijn lust 
en ZJJn leven. Daarnaast had hij een paar koeien. varkens 
en kippen. Veel van z11n vnje tijd ging hieraan op. In de 
wintermaanden was pa huisslachter. Dit was tevens een 
grote hobby van hem. Na de slacht gezellig met een 
borreltje erbij. 

Ondanks alle drukte maakte hij altijd tijd voor anderen en 
toonde veel belangstelling. Het ouderlijk huis was alliJd een 
warm nest om naar toe te gaan. Samen zijn met ma en de 
kinderen en later de kleinkinderen, dat was intens genieten 
voor hem. 

Gemeten van het leven, dat gold zeker voor pa. Vakanties 
naar Canada en Lourdes. daar werd nog jaren over 
gesproken. Met de broers bij elkaar zijn en kaarten in de 
manege. Hij vond het fijn om onder de mensen te z11n en 
genoot als er feest was 

Eenvoud, was tevens een kenmerk van pa. Pa was met 
alles tevreden. H11 dankte niet snel kapotte dingen af. Vaak 
wist hij iets op z11n manier te repareren of anders te 
gebruiken. Weggooien was toch maar geldversp1lhng. Ook 
hield hij van de natuur. De rust en ruimte van het buiten zijn 
vond hij erg fijn. Hij genoot hiervan als hij op z'n fiets ergens 
naar toe ging 

Optimistisch, dat was pa zeker Hoe groot de tegenslagen 
ook waren, volgens pa kwam het allemaal wel weer goed. 
Ook tijdens z11n ziektebed bleef hij voortdurend vooruit 
kijken. ·zolang 1k nog zo goed bliJf eten, ga ik nog lang niet 
dood" zei pa. 

Na zijn arbeidzaam leven verruilde pa het ouderlijk huis 
voor een seniorenwoning. Hij ging zeer regelmatig naar de 
Ten Haveweg. H11 had daar z11n eigen bezigheden zoals 
touwendraaien, riesebezems maken en het maken van 
neten daken voor de tuinhuisjes van de kinderen. Pa had 
meer tijd voor bezoek aan kinderen en kleinkinderen. Hij 
genoot ervan om grapies uit te halen met de kleinkinderen. 

Een slopende ziekte veranderde veel in het leven van pa. 
In eerste instantie probeerde pa, opt1mist1sch als hij was. 
vooruit te kijken. Hij kon de ongelijke strijd echter niet 
winnen. Klagen deed hij nooit hoewel de benauwdheid en 
pijn ondraaglijk was. Ongelooflijk veel steun ondervond pa 
van ma. Tot het laatst toe werd pa verzorgd door haar. Niets 
was haar te veel. Pa waardeerde dit zeer en berustte 
uiteindelijk zodat h1J in zijn vertrouwde omgeving in 
aanwezigheid van ma mocht sterven. 

Hartelijk dank voor al uw 
belangstelling en medeleven. 

Familie Kruiper 


