
Dankbare herinnering aan 

JOHANNES KUIPERS 
weduwnaar van 

Katharina Anna Lütkenhus 

Hij werd geboren te Lonneker op 29 no· 
vember 1883. 
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken 
is hij in het Or. Ariënstehuis te Glanerbrug 
in de Vrede van Ouistus overleden op 25 
oktober 1982. 
Zijn lichaam werd te rusten gelegd op het 
R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

Het leven van deze goede vader en opa 
werd eigenlijk helemaal bepaald door zijn 
katholiek-zijn. 
Vanuit zijn gelovige levensinstelling zette 
hij zich door een arbeidzaam leven in voor 
zijn gezin. Vanuit datzelfde geloof was hij 
enerzijds wel wat streng in de opvoeding 
van zijn kinderen, maar kon hij tegelijk ook 
genieten van de kleine vreugden van het Ie· 
ven. 
Hij kende de vreugde meer dan 60 jaar ge
lukkig te zijn met zijn vrouw. Maar ook de 
pijn 3 zoons te moeten missen door de 
dood. Maar door zijn geloof was hij er ze
ker van, dat zij gelukkig waren en aanvaar
de hij deze en andere teleurstellingen als 
vanzelfsprekende beschikkingen van God. 

Samen met Mgr. Ariëns heeft hij zich inge· 
zet voor de oprichting van de K.A.B. en de 
Katholieke Vereniging te Glanerbrug. Hij 
was blij, dat hi.i daar als een der eerste be· 
woners werd opgenomen in het bejaarden· 
tehuis, naar Dr. Ariëns genoemd. 
Daar was hij "elukkig met de mensen om 
zich heen en dankbaar voor elke blijk van 
hartelijk meeleven, vooral van de kant van 
zijn kinderen en kleinkinderen. 
Daar leefde hij zoals hij áltijd was geweest, 
rustig, door gebed verbonden met zijn God. 
Na een kortstondige ziekte is hij daar ook 
overleden, vanuit zijn rotsvast geloof. dat 
de dood voor hem de overgang zou zijn 
naar een volkomen geluk. 
Mét hem vertrouwen wij, dat nu aan hem 
geopenbaard zal worden, wát God bereid 
heeft voor allen die Hem liefhebben. 
Moge hij rusten in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen. 




