
Ter herinnering aan 

Hendrikus Kuip ers 
echtgenoot van 

Johanna Christina Bosch. 

Hij werd geboren op 13 april 1928 te 
Losser. Voorzien van de zalving der 
zieken overleed hij te Losser op 2 7 no
vember 1989. Na een Eucharistievie
ring in de St. Gerardus Majellakerk te 
Overdinkel, vond de crematie plaats op 
1 december te Usselo. 

Alles is heel snel en onverwacht ge
gaan : nog geen veertien dagen geleden 
hoorde vader dat hij heel ernstig ziek 
was. Temidden van ons allen ontving 
hij het sacrament van de zieken en 
met het gebed nog op onze lippen 
sliep vader in, voorgoed. Het is nog 
moeilijk te begrijpen, we praten over 
hem alsof hij nog temidden van ons 
is. 
Vader was een harde werker, vele ja
ren heelt hij in de fabriek of op de 
.,bouw" gewerkt, het was een sterke 
man, na zijn dagtaak was hij nog al
tijd bez1g in zijn tuin of hij stak een 
helpende hand uit bij een van zijn kin
deren of bekenden. 

Bij vader kon je altijd terecht, hij was 
zorgzaam en beschermde eigenlijk zijn 
hele gezin. 
Vader was een vriendelijke man, die 
hield van zijn kinderen en kleinkinde· 
ren : hij was een echte kindervriend. 
De laatste jaren heeft vader zich ver
dienste lijk gemaakt in het vrijwilligers· 
werk: hij hielp vooral graag bij gehan· 
dicapten. 
Vader verwerkte alles in stilte, over 
zijn ziek- ZIJn sprak hij niet, alles moest 
gewoon doorgaan en dit tekent wel 
zijn sterke geest, 
Dankbaar zijn wij voor deze man en 
vade r, voor zijn zorg, voor zijn sterk 
karakter. 
God, wij vragen U, laat hem nu bij U 
leven. 

Voor uw b lijken van belan gstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa, betuigen wij u onze op· 
rechte dank. 

J. Ch. Kuipers-Bosch 
kinderen en kleinkinderen. 


