
Met dankbaarheid gedenken wij 
Paulus Franciscus Josephus Kuipers 

echtgenoot van 
WILHELMINA JOHANNA FRANSEN 

Hij werd te Budel geboren op 18 maart 
1909 en is in het St. Jans Gasthuis te 
Weert overleden op 17 mei 1978. 
Op de Algemene Begraafplaats te Budel 
werd hij begraven op 20 mei d.o.v. 
Een goede man en vader is na jaren
lange ziekte van zijn dierbaren heen
gegaan. 
Zijn leven was getekend door 'n zwaar 
kruis en hij leed er in stilte veel door 
zo lang zijn onmacht te moeten ervaren 
en zijn totale afhankelijkheid van an
deren. 
Hij wilde zo graag en zou ook zo gaar
ne veel voor zijn vrouw en kinderen 
hebben willen doen, zoals in zijn gezon
de jarei;i, maar hij kon gewoonweg niet. 
Gelukkig werd hij omringd door zijn 
vro~w en kinderen, die, met grote liefde 
en mzet, vader hebben verzorgd tot het 
laatste toe. 
Vader rekende op zijn vrouw en kinde
ren en niet tevergeefs, dankzij de goede 
geest en de grote verbondenheid in het 
gezin. Al kon vader zo weinig terug 
doen, )~ist daarom zullen zij deze goede, 
gekru1Mgde mens missen. Hij was van
wege zijn grote handicap altijd in bun 
midden. 

Het zal gevoeld worden als een grote 
leegte, vooral door moeder. Maar ook 
voor haar zullen de kinderen alles wil
len doen wat maar mogelijk is om haar 
levensavond te verlichten. Dit is het ge
volg van het Christelijk voorbeeld van 
wederkerige liefde waarin vader en moe
der hun zijn voor gegaan. 
Nu is bet aardse lijden voor vader voor
bij. Zijn lijdenskelk was gevuld. 
Een grote troost voor moeder op de 
eerste plaats en ook voor de kinderen, 
zal zijn de gedachte dat vader nu bij 
Chrhtus, de Heer, mag zijn. Immers 
Zijn woord steunt ons: "Ik ben de ver
rijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft. 
zal leven, ook al is hij gestorven." 
De dood is niet het einde. Vader leeft 
en is gelukkig. 
Mogen zijn kinderen de nagedachtenis 
van vader in ere houden. De vele vrien
den van vader zullen zich bij dit af
scheid biddend bij hen scharen. 
"Vader, laat die kelk aan mij voorbij
gaan, maar niet mijn wil doch de Uwe 
geschiede." 

Voor Uw welgemeende blijken van medelÉ!ven. 
ondervonden na het overlijden en Uw aanwez19· 
heid b!J de uitveert ven m!Jn onvergetelijke man, 
onze zorgzame vader en lieve opa. zeggen wij 
U allen van harte dank. 

W. J. KUIPERS-FRANSEN, 
kinderen en kleinkinderen. 

Uitvaartverzorging Gebr. Vos, Budel 


