
Zodat ik altijd aan deze mooie herinneringen 
terug kan denken en dat ik de rest van mijn 
leven altijd op een speciale manier van jou 
zal blijven houden. 
Veel, heel veel liefs. 

Je broer en vriend Martijn. 

Lieve Patrick, 
Denken we aan jou, dan denken we aan je 
omafiets, op straat zijn, omringd door vrien
den. 
Denken we aan jou, dan denken we aan je 
grappen en woordspelingen. 
Denken we aan jou, dan denken we aan je 
lach, die altijd straalde. 
Denken we aan jou, dan denken we aan de 
liefde die je gaf aan mens en dier, ongeacht 
jong of oud, klein of groot. 
Denken we aan jou, dan denken we aan je 
altijd groetende hand. 
Denken we aan jou, dan ... 
Teveel om op te noemen, zo bijzonder was 
je, ben je en zul je altijd voor ons blijven. 
De herinnering aan jou zal nooit vervagen, je 
blijft altijd aanwezig in ons hart. 
Dag lief broertje, dag Patrick. 

Manon en Frank. 

Uw reacties en medeleven na de dood van 
Patriek waren en zijn zo overweldigend dat 
ons woorden tekort schieten om onze dank 
hiervoor te betonen, heel erg veel dank. 

Rob, Bea, Frank, Manen, Marlijn 



Om nooit te vergeten 

Patriek Küpers 

Hij werd geboren op 26 mei 1981 
1n Apeldoorn. 

Na een noodlottig ongeval is Patriek 
overleden op 31 maart 1998. Wij hebben 
afscheid van hem genomen tijdens een 

plechtige uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk 
te Enschede op maandag 6 april, 

waarna de crematie heeft plaatsgevonden 
te Usselo. 

Spontaan-levenslustig-vriendelijk-behulpzaam 

Zomaar een greep uit de reacties die wij na 
het overlijden van Patriek mochten ontvan
gen. Patriek die de bijzondere gave had dat 
hij altijd het goede in de mensen naar boven 
wist te halen. 'Wie goed doet. goed ontmoef. 
Een spreekwoord dat Patriek op het lijf was 
geschreven. Zijn ontwapenende blik, zijn 
gulle lach, zijn opgewekt gedra~ . Patriek die 
slechts 16 jaar biJ ons mocht z1jn, maar die 
voor iedereen die hem kende een onuitwis
bare herinnering heeft achtergelaten. 

Lieve Patrick, 
Wat waren wij blij toen jij geboren werd. Wat 
hebben wij vurig naar jou verlangd. 

Drie kinderen wilden wij altijd graag h_ebben 
en met jouw geboorte 1s deze wens 1n ver
vulling gegaan. Zestien jaar lang hebben we 
intens van jou kunnen genieten. ~at hadden 
we dit nog graag met tientallen Jaren Willen 
verlengen. Maar de mens wikt en ~od 
beschikt. Hij heeft ervoor gekozen om JOU 
weer terug te nemen en met intens verdriet 
moeten we nu afscheid van je nemen. 
Afscheid van je aardse bestaan. Want in 
onze gedachten en 10 ons hart zul je altijd bij 
ons blijven. . . 
De liefde die jij ons hebt gegeven 1n Je leven 
schijnt als een zonnestraal door de tranen 
van ons verdriet. Maar deze zonnestraal zal 
uiteindelijk de tranen laten verdampen en in 
zijn volle glorie op ons neer schijnen. . 
Patrick, bedankt voor zest1en fantastische 
jaren! 

Papa en Mama. 

Lieve Pat, 
Zestien jaar lang was jij mi!n br~er, .. mijn 
beste vriend. De jongen waar 1k al d1e tiJd zo 
mee gelachen, gespeeld, gestoeid en ver
schrikkelijk veel mee gepraat heb. We ston
den altijd voor elkaar klaar en we hebb~n 
altijd alles voor elkaar over gehad. JUist 
daardoor is de pijn en het verdriet onver
draaglijk. Ik wil, Patrick, dat je weet dat deze 
zestien jaren zoveel voor mij betekend heb
ben dat jij in de rest van mijn leven een spe
ciaal plekje in mijn hart hebt. 


