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Wolt in uw gebeden gedenk~n 

Antonius Johannes Kuipers 
HtJ werd getloren 4 februari 1891 inSaasveld ht) 
is overleden 4 juni aldaar en begraven op het 

kerkhof te Saasveld 8 Juno 1978. 

Toon Kuipers van het Loo huwde 28 september 
1927 met Maria Hendrica Leus, die van geboorte 
uit Geesteren was. Ze woonden na hun huweltjk 
op een boerden)t)e achter op het Loo midden In 
Gods vrtJe natuur. Uit dit huwelijk werden twaalf 
kinderen geboren: 9 jongens en 3 meisjes. Mur 
Toon wa• n!et te lui om te werken. Integendeel. 
ho) w,n een sterk• kerel en hoj zwoe\jde en zw~e:te 
voor Ztjn vrouw en ktnderen. Vaak heeft htJ gezeod 
en het was de volle waarheid: .Ik heb mien lèven 
vul werk dJone" Van de vroege morgen tot de 
hte avond 
HIJ deed het met opgewektheid - in ztJn ogen 
blonken nog tot 1n ZtJn laatste dagen alltJd de 
kleone pret llchtjes. En ziJn vrouw zwoegde mee. 
In de oorlogs- en de onderdurkerstijd was men d•ar 
in het verre Broek altojd veil rg en ze wisten eten 
voor die hongerigen op tafel te brengen ook al 
hadden ze het zelf ook niet zo breed. Dan is het 
s~erven schoon en kan rr.en zeggen; de Heer ont 
vangt zojn trouwe dienaar met vreugde en geelt 

hem een plaats om eeuwig on vreug~e uit te rus
ten. Wat is dat een schoon en heilig levensdoel 
en wat is dat een liJk leven geweest in alle eeu
wigheid. 
Wo; willen hem nu de eeuwige rust graag toe· 
btdden. Jn het vorige jaar mocht htJ zijn gouden 
huwei:Jksfe~st nog beleven • maar met het hemelse 
feest is niets te vergel tJken. 
Toon, mogen de engelen je begeleiden naar het 
paradtJS - je vrouw en konderen zu:ien blijven een 
ken aan je woord en voorbeeld en graag al het 
oneondig volmaakte toe bidden. 

Voor uw deelneming en belangste lling bij het 
overlijden en de begrafenis, betuigen wiJ U onze 
oprechte dank. 

Familie Kwipers 
Familie Leus 


