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In dankbare herinnering aan 

Johanna Bereneli na Kuipers 

Zij is op 18 september 1909 in Hengelo geboren en 
op 20 september 2001 in Hengelo overleden. 
In de Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo hielden 
we de uitvaartdienst, waarna we haar tichaam te 
ruste hebben gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Als jongste in een gezin met 5 broers was zij het die 
samen met haar broer Bemard de verzorging van 
haar vader en moeder op zich nam. Vanaf 1950, na 
de dood van haar ouders, nam 1e de .lOrg over voor 
haar broer Bemard. Samen hebben ze tot aan zijn 
dood in 1983 mooie jaren beleefd. 

Ze was een eenvoudige en tevreden vrouw die be
scheiden op de achtergrond bleef en blij was met de 
kleine dingen. Vooral haar broers en de overige fa
milie lagen haar na aan het hart. Altijd stond ze 
voor hen klaar. Ze heeft veel naai- en vcrstelwerk 
verricht en de laatste jaren was breien haar grote 
hobby. 
Ze woonde 81 jaar in het ouderlijk huis, maar licha-

metijk kon ze het werk in en om het huis niet meer 
aan en het lag niet in haar aard anderen om hulp te 
vragen of tot tast te zijn. Het viel haar dan ook 
zwaar om in 1990 te verhuizen van de Dr. 
Schaepmanstraat naar Het $ingraven. 
Doordat haar gezondheid steeds minder werd heen 
zij in 1998 haar intrek genomen in zorgcentrum 
Hooghagen. Hier voelde zij zich op haar gemak, 
mede om het feit dat haar broer Marinus hier ook 
woonde. Ze rnaakte graag een praatje met de mede
bewoners en het verzorgend personeel. In de tus
sentijd moest er ook flink gebreid worden voor de 
mensen in de derde wereld, "'ant daar v.-as ze erg 
mee begaan. 
Ze was een gelovige vrouw die Maria zeer vereerde 
en haar kracht vond in gebed en medeleven in de 
mensen die het moeilijk hadden. Dit alles zonder 
zelf te klagen in voor haar ook soms moeilijke 
tijden. 
Wij zijn dankbaar dat we haar zo lang in ons mid
den mochten hebben, en het vele dat ze voor ons 
betekend heeft. Na een ziekbed van enkele weken 
is zij vredig ingeslapen. 

Voor uw belangstelling en blijken van medeleven 
bij de ziekte en na het overlijden van mijn zus en 
onze tante, zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Kuipers 


