
Voor uw biUk van medeleven na het overiUden 
van onze lieve man en vader. zeggen wij U 
hartelUk dank. 
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Erna Kuyper-Wennink 
en kinderen 

Als ge d it leest, wilt dan gedenken 

t JACQUES KUYPER 
echtgenoot van ERNA WENNINK 

Geboren te Hengelo Ov 16 mei 1933. 
overleed hij in het 
Gerardus Majella Z iekenhuis te Hengelo Ov 
op dinsdagmorgen 26 apri l 1983, 
gesterkt door het sacrament der zieken. 
In de Paus laanneskerk hebben we afscheid 
van hem genomen vrijdag 29 apri l d.a.v. 
en we legden hem daarna te ruste op het 
r . k. kerkhof aan de Deurningerstraat. 

Sprakeloos zUn we biJ dit gebeuren. We vragen 
en zoeken naar het diepste waarom? Waarom 
moesten we papa verliezen? Waarom zo vroeg? 
Waarom zo? 
We waren samen gelukk ig. Met ons zevenen 
moesten we zo vroeg al staan bij de dood van 
papa. We hadden hem nog zo graag heel lang 
bij ons gehouden. Want hij was zo goed voor 
ons. Een voorbeeld van a ltijd klaar staan, dag 
en nacht. Hij werkte altijd, totdat hij helemaal 
niet meer kon. Toen ineens moest hij het op
geven. Hij was zo moe. En toch: hij wilde zo 
graag. HIJ wilde het volhouden voor ons. voor 
zijn k inderen. voor zijn gezin. Daar had hij alles 
voor over. HIJ leed onder de zorg van deze tijd. 
De zorg van teruggang voe lde hij. maar hijwilde 
dat voor ons verbergen. Daar wi lde hiJ ons niet 
mee belasten. 
Er is er Een die al les weet. Die hem kent biJ 
de Naam. Die niet naar de bu itenkant, maar 
naar de binnenkant kijkt, naar het hart van de 
mens. Hij kent ons allemaal: mama en de zeven 
kinderen en onze fami l ies. 
Moge papa nu vrede vinden en rust voor altijd. 


