
Het leven gaat niet altijd over rozen 
Maar met vertrouwen op Hem komt alles goed 

Annie, leef in de hemel met een witte roos bij Hem 
Dan klinkt waar je zoveel van hield: het Ave Maria 

In dankbare herinnering aan mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en trotse oma 

Anna Maria Josephina 
Kuiper - Oude Lenferink 

echtgenote van Johan Kuiper 

Moeder werd op 22 juli 1930 geboren in Deurningen als 
derde van een gezin met zeven kinderen. Al op haar 
dertiende moest ze gaan werken in het ziekenhuis in 
Oldenzaal , later met haar zussen op het Gerardus Majella 
ziekenhuis in Hengelo. Het was voor haar niet gemakkelijk 
om op haar dertiende al de hele week van huis te moeten 
zijn om de kost te verdienen. Dit kon echter niet anders 
omdat haar vader al op jonge leeftijd ernstig ziek werd. 

Haar moeder was haar rots in de branding . Hierop 
vertrouwde zij volledig. Later bleek dat ook Pa een 
belangrijke steun in haar leven was. Ook hij betekende 
zeer veel voor haar. 
Dit waren ook de jaren dat ze trouwde met Pa en de 
kinderen, 3 zoons, werden geboren. Het waren voor haar 
heel gelukkige jaren 

Na vijf jaar huwelijk moesten ze verhuizen van het 
Hulsbeek. iets wat zowel ma als pa zwaar viel. De mensen 

die veelvuldig bij hun over de vloer kwamen en waarmee 
ze een heel gezellige tijd hebben gekend , woonden 
ineens niet meer zo dicht bij. 
Haar kinderen groeiden op en moeder was bij pa thuis op 
de boerderij. Het huis was haar grootste hobby, alles op 
z'n plek. Alleen al hiervoor had ze heel graag een dochter 
gehad. 

De zorg voor haar eigen kinderen werd in de loop der 
jaren minder waardoor ze meer tijd kreeg voor haarzelf. 
Desondanks hield ze haar zorgen. Dit was voor haar niet 
altijd even gemakkelijk, maar Pa bleef haar door dik en 
dun steunen. De dagopvang in Denekamp was een uitje 
waar ze wekelijks naar toe leefde. Hier ging ze erg graag 
naar toe. 
Op haar kleinkinderen was ze apetrots. Al moesten de 
roze slofjes lang in de kast blijven, uiteindelijk kon ze ze 
toch , na vijf kleinzoons, aan haar kleindochter geven 

Op 10 september 2006 werd ze opgenomen in het 
ziekenhuis. Het werd al snel duidelijk dat ze ernstig ziek 
was. Ze wilde graag het Sacrament der Zieken ontvangen 
en dit heeft ze heel bewust meegemaakt. De rust die zij op 
dat moment uitstraalde was zowel voor Pa als voor de 
kinderen een enorme steun. We hebben moeder de 
laatste periode in het ziekenhuis met zijn allen bijgestaan 
waarna ze op 21 september is overleden . We hebben 
haar op 26 september 2006 te ruste gelegd op het R.K . 
kerkhof in Denekamp. 

Moeder bedankt' 

Bedankt voor uw medeleven. 
Familie Kuiper 


