
0 Maria, die daar staat 
Gij zijt goed en ik ben kwaad: 
wilt gij mijn arme ziele gedenken 
'k zal U een Ave Maria schenken. 

Guido Gezelle. 

Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Gezina Hermina Küpers, 
sinds 19 4 7 getrouwd met 

Antonius Gerhardus Hendrikus Kuipers 

Zij werd op 3 december 1919 te Over
dinkei geboren. 
Geheel onverwacht ging zij van ons 
heen op 9 februari 1989. Na de Eucha
ristieviering op 13 februari hebben wij 
haar te rusten gelegd op ons parochie
kerkhof te Losser. 

Zij heeft een testament nagelaten : 
een plakboek boordevol gedichten, ge
beden en plaatjes van veldbloemen. 
Het zijn gedichten over Maria. Het 
tekent haar als een groot vereerster 
van Maria ; vaak bezocht zij Banneux, 
Kevelaer en Lourdes. De Gerarduspro· 
cessie in Overdinkei sloeg ze zelden 
over. Ook verzamelde ze gedichten 

over vader en moeder: ze geven weer 
wat haar zelf bezielde, diepe gevoe
lens van dankbaarheid en geluk en 
soms een waarschuwing. 
Met dat boek in de hand beseffen wij 
wat wij hebben verloren : een vrouw 
met een groot hart en een grote be
langstelling voor alles om haar heen. 
Maar bovenal was zij echtgenote en 
moeder in haar eigen gezin. Daarvoor 
was haar niets te veel en ze genoot 
van het geluk van haar kinderen en 
hun gezinnen. 
Zij was een gelukkige vrouw ondanks 
haar soms zwakke gezondheid. Daar
om doet het pijn dat wij zonder af
scheid te hebben kunnen nemen, haar 
in de handen van God zelf moeten 
leggen. 
Daar zal zij op ons wachten tot wij el· 
kaar weer zullen ontmoeten en dan 
voor altijd. 

Voor uw meeleven tijdens deze dagen, 
voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart 
en begrafenis zijn wij U zeer dank
baar. U was een grote steun voor ons. 

Namens allen: 
A. G. H. Kuipers 


