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Wil in dankbaarheid gedenken 

Berendina Maria Kuipers 

Geboren te Enschede op 11 oktober 1907. Sinds 
22 september 1968 weduwe van 

Johannes Lambertus de Kinkelder 

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken in de 
vrede van Christus overleden op 9 juli 1993. Op 
13 juli d.o.v hebben wij, na een plechtige Eu
charistievienng in de kapel van 't Dr. Ariënste
huis, haar lichaam ter ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof te Enschede. 

Onze moeder en oma kon terugz1en op een wel· 
besteed leven. 
Na jaren haar moeder ter zijde te hebben 
gestaan, heeft zij zich later met hart en ziel inge· 
zet voor haar gezin. 
In de jaren, dat vader door zijn werkzaamheden 
veel afwez1g was, voelde zij zich nóg sterker ver
antwoordelijk voor haar 6 kinderen 

Rustig van aard vervulde zij deze taak met een 
grote nauwgezetheid, die voortkwam uit liefde 
en bezorgdheid. 
Haar gezin was haar álles en de band onder haar 
kinderen ging haar zeer ter harte, zoals ook haar 
kleinkinderen haar na aan het hart lagen. 
Zij had een sobere levensstijl, stelde voor zichzelf 
geen hoge eisen aan het leven. 
Nooit zou zij anderen deelgenoot maken van 
haar zorgen en verdriet. 
Oe tegenslagen in haar leven, zoals de vroege 
dood van vader accepteerde zij in een bewonde· 
ringswaardige berusting en overgave. 
Ook haar -geloof beleefde zij onopvallend. 
Maar tegelijk was zij juist door haar diep geloof 
zoals wij haar kenden: eenvoudig, moedig en ge
richt op het geestelijk welzijn van ons allen. Dat 
geloof was het ook, waardoor zij zich bij het af· 
nemen van haar krachten serieus voorbereidde 
op de grote ontmoeting met haar Schepper. 
"Heer onze God: wij danken U voor alles, wat zij 
ons heeft voorgeleefd. Neem haar nu op in Uw 
heerlijkheid, waarnaar zij hoopvol heeft uitge
zien". 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter ge
dachtenis aan onze moeder en oma. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


