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Dierbare en dankbare gedachten bewaren wij 
aan 

Johanna Euphemia Küpers 

58 jaar echtgenote van 

Antonius Johannes Brunink 

Zij werd 12 juli 1910 te Lattrap geboren. Na een 
kortstondige ziekte overleed ziJ vrij plotseling in 
het verpleeghuis "Gerardus Majella" te Dene-
kamp op 9 JUni 1995. • 
We hadden haar 14 juni voor het laatst in ons 
midden tijdens de H. Eucharistieviering in de St. 
Nicelaaskerk te Denekamp, waarna we haar te 
rusten hebben gelegd op het parochieel kerkhof. 

Haar plaats is leeg 
Haar stem is stil 
Wij zwijgen, Heer. 

Het ts uw wil. 

Het leven van mijn vrouw, onze moeder en oma 
is niet over rozen gegaan. Ondanks haar ziekte 
en handicap bleefziJ een lieve en levenslustige 
vrouw. Zij probeerde het gezin van zeven km
deren zo normaal mogelifk te laten verlopen. 
ledereen had zo zijn of haar taak. 
Bloemen, tuin en koken waren haar grote hob
by. Zij was heel graag buiten in de natuur. 
Toen het lopen slechter ging, kwam zij in de 

rolstc<~l. Bij mooi weer ging vader met haar in 
die rolstoel vele kilometers wandelen: via de 
Mekkeihorst naar het Lulterzand en terug. 
Ze kochten onderweg dan een lekker ijsje en ge
noten van de meegenomen snoep. 
Ongeveer vier jaar geleden kwamen vader en 
moeder op "Gerardus Majella", vader in het ver
zorgingshuis en moeder in het verpleeghuis. 
Het was wel even wennen, maar zij konden het 
heel goed met de verpleegkundigen en zieken
verzorgsters vinden. 
Ook daar werd het wandelen niet vergeten, zij 
het niet meer zo ver, want dat wilde ma niet, om
dat pa's krachten ook minder werden. 
De zondag was de mooiste dag van de week, 
wanneer cfe kinderen en kleinkinderen kwamen. 
Jammer dat ma de laatste tijd niet goed meer 
kon zien. Ze moest je herkennen aan je stem. 
Pa moest bij het voorlezen van de krant altijd 
dicht bij haar zitten, zodat zij zich niet alleen voel
de. 
Met Pinksteren werd ze ziek. Ondanks de goe
de verzorging van de dokter en verpleegsters 
overleed ze toch nog vrij plotseling. 

Ma, rust in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, wees 
haar en onze voorspraak bij uw Zoon. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
meeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma. 

Denekamp, juni 1995. 

A.J. Brunink 
Kinderen en 
kleinkinderen . 


