
Gedenk in uw gebeden 

Maria Johanna (Marietje) 
Kuipers - Leferink 

Zij werd geboren te Losser 
op 17 april 1926. 

Zij overleed , voorzien van de 
H. Sacramenten der Zieken, 

op 18 mei 1996 te Glanerbrug . 

De uitvaartdienst vond plaats op 
23 mei d.a.v. in de O.L. Vrouw van de 
Allerh . Rozenkranskerk te Glanerbrug , 

waarna wij haar lichaam te ruste 
hebben gelegd op het 

parochiële kerkhof aldaar. 

Niets weten wij te zeggen en kunnen alleen 
maar zwijgen nu we, naar zo'n kort en ernstig 
ziekbed , staan bij het afscheid van mijn 
dierbare vrouw, onze goede zorgzame 
moeder en oma. 
Wetend dat het einde spoedig zou komen, 
kon ze alles, door haar diep en eenvoudig 
groot geloof nog alles regelen, zoals ze het 
zelf graag wilde . 
Haar gezin , haar huis waren haar dierbaar. 

Daar wilde ze graag blijven tot het laatste 
ogenblik , daar wilde zij ook sterven. 
Ze was een lieve , toegewijde vrouw, moeder 
en oma. 
Altijd was ze thuis. Jarenlang heeft ze met 
veel plezier onze kleren genaaid , en ook 
voor vele anderen. Hiermee was ze intens 
bezig en vergat daarbij vaak zichzelf en de 
tijd. 
Je hoorde haar daarbij veel zingen , wat ook 
voor ons veel vreugde gaf. 
Graag zong ze in het dameskoor in de kerk . 
Verdriet werd haar echter ook niet gespaard. 
Het vroege verlies van Judith en Constant 
heeft haar veel gekost. 
Dankbaar moeten en mogen we zijn dat we 
zo'n vrouw, moeder en oma hebben gehad . 
Laten we samen bidden tot de Goede God 
dat Hij haar voor alles geeft het leven zonder 
einde bij Judith en Constant. 

,, Heer 
geef haar dat eeuwige samenzijn." 

Wij danken u voor uw aandacht tijdens haar 
ziekte en uw medeleven na haar overlijden . 

G.J. Kuipers 
Kinderen en kleinkinderen . 


