


Dankbaar gedenken wij 

Jan Kuipers 
echtgenoot van Annie Kuipers-Olde Heuvel 

• 25 maart 1938 
te Denekamp 

Wij hebben afscheid van Jan genomen 
op 16 januari in de Emmauskerk en hem 
daarna begeleid naar zijn laatste rust
plaats te Oldenzaal. 

Ergens zagen wij het wel aankomen, 
maar ergens kwam het toch nog zo on
verwacht. Ondanks zijn sterke wil, kon 
zijn hart de kracht blijkbaar niet meer 

t 12 januari 1999 
te Enschede 

vinden om door te gaan. Ook Jans 
lichaamskracht was ondermijnd door 
een jarenlange pijnl i jke sli jtageslag; 
door at roze. 
Jan heeft al die jaren gevochten voor 
wat hij waard was. Hij deed dat op zijn 
zo eigen onnavolgbare wijze. Hij wilde 
ons ontzien en vooral niemand tot last 
zijn. Ondanks pijn en moeite bleef hij 

alles zelf proberen .... tot het laatst toe. 
Jan was beroeps-militair; vrachtwagen
chauffeur en daarmee veel van huis. Zo 
kwam hij nog eens ergens, maar moest 
ook veel missen wat betreft de opvoe
ding van de kinderen. 
Het deed hem dan ook meer dan goed 
één en ander in te kunnen halen bij z'n 
kleinkinderen. Ze noemden hem: 'opa 
dui fje '. Duiven waren immers opa's 
grote passie. Door goed te luisteren naar 
de echte kenners, ontwikkelde Jan zich 
tot een echte 'duivenmelker' Hij nam 
leer aan om zelf goed te kunnen wor
den. Hij streefde steeds naar het beste, 
al bleef het welzijn van zijn duiven voor
opstaan. 

Zo heeft Jan geleefd in ons midden en 
ondanks tegenslagen en soms ook 
tegenwerk ing hebben we het samen 
goed gehad. Nu het voor Jan hier geen 
leven meer is., wensen wij hem de rust 
en de vrede die uit God is. Moge de God 
van alle leven Jan laten opstaan tot 
nieuw leven bij Hem. 

Jan .... pa .... opa .... bedank voor alles. 
We zullen jou een warm plekje blijven 
geven in ons hart. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
danken wij u van harte. 

Annie Kuipers-Olde Heuvel 
Kinderen en kleinkinderen 




