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Treed b1nner. in de vreugde v•n Uw Heer .. 

HENDRIKUS ANTONIUS KUIPERS 
echtgenoot v•n 

GEERTRUIDA MARIA LAUREN-IA GRIMBERG 
Zijn leven br•cht hij door in Hengelo 101, w•or 
hij op 12 JUli 1899 werd geboren en door het 
H. Doopsel in de kerkgemeensc~ap van Jezus Chris
tus werd opgenomen. Onverw.tJcht ging hij van ons 
heen op 8 april 1968, noggesteokt door 't sa krament 
van de ziekon. Velen betuigden htm de laatste eer 
door present te zijn b ij de plechtige uitvaartdienst 
in de Rap~aölkerk te Hengelo lOl op 10 april, waar
na ZIJn lichaa'·' bP.graven werd op 't r. Ie. kerkhof. 

God •Is goede Vo·Jer zult U met ons meevoelen, nu 
wij treuren C\ver het plotselin9e verlies van detê 
~oade medemens, dill=- zo'n grote · plaah ·-uam tn 
ons hart. Bi; na 40 ja: .. -lf.U ntJ de torqtame echt .. 
Qenoe~i at tiJn werklust en vf:le talenten heeft dete 
sterke m~n in;ezet voor zijn 9rote gezin van 'i 
kinderen, die hij met veel opofferinQ een goede 
toekorrst hielp opbouwen. U hdd hem toegerust 
met 9root plichtsbesef en eon scherp rechtv•• rdig
heidsQtvoel, zo leefde hij en zo Qaf hij e~.liJk zijn 
mening, w•nt dit all6s verw•chtte hij ook van zijn 
medemenstn. Hij çunde zich 9een rust, altijd in de 
weer om 1i1n vrouw en kinderen biJ alles behulp· 
taam te tiJn; hij was een mens, die leefde voor 
anderen . Gqede God, opv•llend was zijn rotsvast 
geloof in U, zijn trouw" verbondenheid met de 
Kerk . Dit heeft hij op treffende wijze op zijn 
kinderen over9edrdgen. Oe laatste jaren tagen we 
hem bo1na dagelijks ter kerke g .. n om met veel 
toewijdin9 de H. Mis mee te vieren. Neem hem nu 
op in de hemelse litu rgie en lut hom voor a ltijd 
uitrusten In Uw koninkrijk Vdn vrede en vreugde . 
Aan 't boQin van de Goodo Wee k werd zijn welbe
steed leven afgesloten; moge hij voor eeuwig bij U 
Pasen vieren met Uw \'erreten Zoon Jezus Christus. 
Lieve vrouw en kinderen, het afscheid was onver· 
wacht, maar in God blijven we met elkaar ver
bonden. Zet ~et goede voort, dat ik begonnon 
ben en behoudt de sterke familieband. Zoekt steun 
bij God, onze Vader, on bij elkur. 




