
Een dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Kuiper s 
sinds 2 juni 1990 weduwnaar van 

Johanna Hendrika Brughuis. 
Hij werd op 7 december 1908 in Losser 
geboren. Gesterkt door het H. Sacrament 
van de zieken, stierf hij onverwacht in het 
ziekenhuis .• De Stadsmaten" te Enschede 
op 7 november 1990. 
Na een eucharistieviering in de parochie· 
kerk van St. Martinus te Losser hebben 
wij zijn lichaam ter ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof aldaar op 10 november 1990. 

Wij zijn dankbaar, dat wij pa zolang in ons 
mrdden mochten hebben, toch kwam zijn 
af_scheid voor ons allen geheel onverwacht. 
Srnds enkele weken leek hij weer een 
beetje in zijn ritme te komen na het on
verwachte overlijden van zijn vrouw am
per 5 maanden geleden. Samen hadden 
ze bijna 49 jaar lief en leed met elkaar 
g~deeld .. H~j miste haar heel erg en kon 
zrJn draar nret goed vinden. 
Pa zijn leven bestond uit werken en zor
gen voor zijn gezin. 
Hij werd het grootste gedeelte van de 
oorlog in .Duitsland te werk gesteld. Toch 
t rachtt~ hiJ zo vaak, als het mogelijk was, 
naar ZIJn gezrn te gaan, waar ma de zorg 
al leen voor droeg. 

Pa was verweven met de natuur. 
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
werkte hij buiten. 
Met plezier verzorgde hij zijn vee en la· 
ter de pony's van zijn zoon. 
Altijd trof je hem aan met een bezem of 
een ha;k en tot het laatst probeerde hij 
het erf netjes te houden. 
E.rg blij was hij met de onderscheiding, 
dre hem enkele weken geleden ten deel 
viel, omdat hij 70 jaar lang naar de Gerar· 
dusp;ocessie in Overdinkei was geweest. 
Vol trots liet hij iedereen zijn medaille en 
oorkonde zien. 
.Bedank_t allemaal, het is goed geweest", 
waren zrjn laatste woorden tot zijn kin· 
deren en kleinkinderen, toen hij bewust 
afscheid nam van allemaal. 
Op onze beurt zeggen wij allen : .Pa, 
bedankt voor alles, wat je voor ons hebt 
gedaan. 
Dat je bij God die rust vindt, die je ver
diend hebt". 

Voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van onze zorgzame vader 
en allerliefste opa, willen wij u har
telijk dank zeggen. 

Fam. Kuipers 




