
Als dankbare herinnering aan 

HERMAN KUIPERS 

echtgenoot van Maria Gesina Hollink. 

Hij werd geboren op 18 september 1888 
te Lonneker. 

Gesterkt door de Sacramenten der Zieken 
overleed hij op 12 januari 1986 te Enschede. 

Wij hebben hem te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof te Glanerbrug op 

16 januari 1986. 

Goede God en Vader, ondanks verdriet om dit 
afscheid, kunnen wij alleen maar dankbaar zijn 
voor het rijke leven van mijn man en onze va· 
der en grootvader, zoveel jaren temidden van 
ons. 
Vanaf zijn jonge jaren heeft hij hard i.ewerkt 
voor zijn gezin; maar daarnaast had htj vooral 
liefdevolle aandacht voor ons, zijn vrouw en 
kinderen. Hij wist een hartelijke sfeer te schep· 
pen en het in huis gezellig te maken. Wij had· 
den samen fijne jaren op de boerderij. 
Ook voor de kleinkinderen had hij een harte· 
lijke belangstelling; graag ging hij als trotse 
grootvader wandelen met ons, zijn kleinkinde
ren. 
Hij was ook een vrome man, stoer godsdienstig; 
hij maakte bewust tijd vrij voor gezinsgebed. 
Hij ging vertrouwelijk om met U, onze God en 
Vader en met Uw Zoon Jezus Christus. Graag 
en trouw vierde hij de Eucharistie mee. Zolang 

het enigszins kon ging hij naar zijn geliefde ka· 
pel voor het meebeleven van de H. Mis. 
Ook had hij een diepe, mannelijke devotie voor 
Maria, de Moeder van Jezus. 
Intens leefde hij mee met vreugde en verdriet 
in de gezinnen van ons, zijn kinderen. Het ster
ven van zijn kleindochter heeft hem diep aan· 
ge~epen. 
Wij zijn dankbaar dat wij zolang samen konden 
blijven. 
Wij zullen hem zeker missen, maar wij gunnen 
hem van harte de eeuwige vreugde bij U. Hij 
verlangde naar de ontmoeting met U, onze God 
en Vader. Dat werd ons duidelijk in zijn laatste 
ziekte, toen wij bij hem waakten. 
Wij zijn dankbaar dat wij hem ook mochten 
vergezellen op zijn weg naar het sterven, op zijn 
weg naar U, onze goede God. 
Lieve vrouw, beste kinderen en kleinkinderen, 
heel veel dank voor jullie liefdevolle zorg, aan· 
dacht en meeleven, vooral in mijn ziekte. 
De goede God zal het jullie belonen. 
Heilige Maria, Moeder van Jezus en onze Moe· 
der, bid voor hem en voor ons allen. 

Wij danken allen voor de belangstelling en het 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn zorgzame man, onze vader en groot· 
vader. 

M.G. Kuipers · Hollink 
Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 




