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Gedenk In uw gebeden 

Franciscus Hermanus Kupper 
echtgenoot van 

MARIE VAN HOOFF 

Frans werd geboren te Hengelo ov op 26 juni 
1925 en nedat hij in de H. Communie de Heer 
had ontvangen. riep deze hem terug uit dit 
aardse leven op 15 december 1984 Op 19 de
cember d a.v. werd hij begraven op het r. k 
kerkhof te Hengelo ov, waar Zijn lichaam wacht 

op de verrijzenis 

Nadat Frans een groot deel ven de wereld had 
verkend door zijn internationale transporten. 
werd hij voor dit werk afgekeurd en moest hij 
zich op eigen erf terugtrekken. Maar dat wilde 
niet zeggen dat hij stil ging zitten; Integendeel 
hij bleef werken en werken; rust en of vacan
tle kende hij niet: het werken zet hem in het 
bloed Ook de waarschuwing, een paar jaar ge
leden, kon hem daarvan niet weerhouden. tot· 
dat een kort. maar moe•lijk ztekbed hem daar
toe dwong. 
De overgang van een vrij naar een teruggetrok
ken leven 1s hem zwaar gevallen, ook het af
scheid dat hij van het leven moest nemen; hij 
wilde Immers nog zo graag leven en daarom 
heeft hij er ook voor gevochten 
Maar de Heer, die hij op zijn ziekbed in de H. 
Communie ontving, besliste voor rust; Frans 
had genoeg gewerkt voor zijn gezin. voor ziJn 
vrouw en kinderen en ook voor andere men· 
sen. die een beroep deden op z1Jn behulpzaam
heid, dearboj s!ond z!)n behulpzaamheid dan 
ook op de eerste plaats en niet de vraag wat 
hij daarvoor zou krijgen. 

Wij die achterblijven. z1Jn vrouw en kinderen 
met name. zijn je dankbaar Frans voor alles 
wat Je voor ons hebt betekend: dankbaar voor 
ie werk, je inzet. ie toewiJding. je zorg en lief
de voor ons; ook voor je diep geloof. 
W!J bidden tot de Heer van levenden en doden, 
dat Hij tot Je zeggen zal· "Kom binnen, gij 
goede en getrouwe dienaar In het huis van mijn 
Vader. waar woningen zijn voor ve len" . 
Heer, geef hem de eeuwige rust; en het eeuwig 
licht verlichte hem. dat hij ruste in vrede 
Amen. 

Voor uw blijk ven medeleven na het overllJd•n 
van mijn lieve man en onze zorgzame vader. 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo ov december 1984 

M Kupper-van Hooft 
Ria en Arthur 
Frans 


