


In dankbare herinnering aan 

ARNOLDUS GERHARDUS 
KUIPERS 

echtgenoot van 

CHRISTINA MARIA DRENT, 
weduwnaar van 

Cornelia Wilhelmina 
van den Heiligenberg. 

Hij werd geboren te Enschede op 
21 april 1904. - Na een korte z•ekte 

is hij overleden te Enschede op 
27 september 1986. 

De Uitvaartdienst vond plaats op 
1 oktober d.o.v. in de St.Jacobus

kerk, waarna we hem te ruste hebben 
gelegd op de r.k.begraafplaats te 

Enschede. 

ARNOLD KUIPERS was een man, 
eerlijk en rechtuit. Je wist wat ie aan 
hem had. Hij heeft hard gewerkt voor 
zijn vrouw en kinderen. 

De metaalbedrijven waar hij ge
werkt heeft: Hazemeyer in Hengelo 
en de Bruijn in Enschede, hadden een 
goede en toegewijde kracht In hem. 
Immers, hij stond met zijn hele per
soon helemaal achter alles wat hij 
deed. Veel werkstukken van zijn hand 
sierden zijn huis en die van de kinde
ren. - Zijn gezin was hem alles. 

Met zijn vrouw voedde hij zijn kinde
ren op tot zelfstandige mensen, die 
hun plaats vonden in de maatschappij, 
door het he'e land verspreid en zelfs 
tot in Canada toe woonachtig. 

Na het overlijden van moeder in 
1969 vond vader in 1972 geborgen
heid en opnieuw liefdevolle trouw in 
z'n tweede echtgenote Cnnstina Drent. 

Een half jaar geleden verhuisden 
zij naar 't Achtervoort Het was moei
zaam wennen voor vader, die daar 
voorat ZIJn schuurtje m1ste, de plaats 
orn aan z.jn nooby's te werken. 

En zo is hij van zijn vrouw, kinde
;en en kleink•n<;;e1en heengegaan u.t 
det leven. H.j heeft het goed besteed, 
in dienst van zijn God, op Wie hij ver
trouwde; in dienst ook van de mede
mens, voor wie hij veel betekend heeft. 

Moge de Heer van alle leven, Zijn 
dienaar ARNOLD KUIPERS opnemen 
in het Vaderhuis, waar hij mag delen 
in de vrede en de vreugde van Gods 
Heerlijkheid. 

Allen die hebben meegeleefd met ons 
In deze dagen, willen we van harte 
dank zeggen. 

Namens de familie. 


