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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Hendrikus Hernardus Johannes Kuipers 

46 jaar lang was hij gelukkig getrouwd met 

~laria Geûna Snippen 

Hij werd op 26 juli 1913 in Losser geboren. 
In de stilte van de nacht is hij op 29 april 1993 
thuis overleden. Na de Eucharistieviering in de 
kerk van de H. Maria-Geboorte in Losser hebben 
wij hem op het parochiekerkhof te rusten ge
legd. 

Wij hebben de grootste moeite om ons in te den
ken dat mijn man en onze vader is overleden. 
Met veel plezier had hij 's avonds nog de voet
balwedstrijd op de tv. gevolgd. Zijn diepste wens 
om - als hij zou moeten sterven - dat zonder veel 
pijn en verdriet te mogen doen, werd in vervul
ling gebracht. 

Zonder dat een van ons echt afscheid kon ne
men, nam hij zwijgend van ons afscheid. 
Plotseling kwam er voor ons een eind aan een 
welbesteed leven. Jarenlang heeft hij gewerkt in 
de textiel en toen deze tak totaal instortte, vond 
hij werk bij de gemeente Losser. 
Dat bracht hem met heel veel mensen in kontakt. 
Hij hield van die kontakten; altijd had h1j een 
praatje voor bijna iedereen. 
Maar voor alles moeten wij afscheid nemen van 
een hele gelovige man. Naast zijn werk nam de 
kerk van de Glane en de St. Mart1nus parochie 
een hele grote plaats in zijn leven; jarenlang was 
hij trouw kollektant. 
In het geloof, dat hem zo dierbaar was, willen wij 
hem uit handen geven. Met hem willen wij ons 
geloof uit spreken dat sterven een mensenleven 
niet vernietigt, ook zijn leven niet 
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hem te rusten; na dit prachtige leven van hem 
met ons, bidden wij, vol dankbaarheid, rust in 
vrede. 

Voor uw meeleven, en voor uw aanwezigheid bij 
zijn uitvaart en begrafenis zijn wij U allen zeer er
kentelijk . U was een hele fijne steun voor ons. 

M. G. Kuipers-Snippert 
Kinderen en 
kleinkinderen. 




