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JOHANNES ANTON1US KUIPERS 

Zij werd op 22 januari 1901 te Geesteren geboren 
Vanaf haar huwelijk op 28 september 1927 aldaar 
woonde zij te Saasveld, op de boerderij aan de 
Boerenbroekwog achter op het Loo, en daarna, in 
de zestiger Jaren, in hun nieuw aangrenzend huis. 
Zij overleed op 24 januari 1982. Tijdens de Plech· 
tlge Eucharistieviering en U1tveort op 28 januari 
dav In de parochiekerk van Saasveld hebben wij 
afscheid van haar genomen en haar lichaam In het 
famlllegraf op het kerkhof aldaar aan de aarde toe-

vertrouwd, in geloof aan de glorievolle 
vernJzenis van de doden. 

Gelukkig, die 1n hoge ouderdom kan terugzien op 
een welbesteed en godsdienstig leven. Wij denken 
aan haar harteluke en nooit rustende zorgzaamheid, 
toen wij als nog heel jeugdige kinderen haar hulp 
zo nodig hadden: hoe ze met veder voor ons heeft 
geleefd en gezorgd en alle moeilijkheden met blij· 
moedlgheld en wilskracht heeft aangedurfd en aan· 
gekund; op welke wijze ze ons er 1oe wist te bren· 
gen, blij mee te helpen thuis en dan zondags tel· 
ken& ons met iets wist te verrassen; hoe ze het 
l<on opbrengen. 's avonds opnieuw een het werk te 
gaan, als wij naar bed waren: we denken aan haar 
altijd levendige belangstelling en daarna voor alles 
wat ons en onze gezinnen betrof. ZIJ onderhield 
een hechte band tussen ons' we waren nooit uit 
haar gedachten. 
Zij was een sterke vrouw. Zoals ze sprak en deed, 
zo meende zij het en zo was zU Met haar vaardig 
en zelfbewust karakter wist zij zichzelf en anderen 
te bemoedigen en op te beuren, als het leven soms 
zwaar en moeilijk dreigde te worden. Na vader's 
dood bleef het welzijn van de kinderen en klein
kinderen en van de hele familie haar onverminderd 
ter harte gaan. 

Z1J was een diep godsdienstige vrouw, met hart en 
ziel gehecht aan het geloof; ze zei vaak tegen one 
·,u1!1e moeten bidden, Ik heb het 1ulloe goed ga
laero', en dat was helemaal waar. Zij heeh veel 
gebeden (om haar gezin en allen, die haar dierbaar 
w3ren. in Gods he.de oe~ te be•elcn - om te vre
gen. dat al haar kinderen het goed zou gaan - om 
Hem te danken voor al het goede in het leven • om 
te vragen om kracht en sterkte in dagen van be
proeving en verdriet) voor iedereen en allen, voor 
olies en nog watl iedere dag bad zij thuis de kruis· 
weg: altijd bad ze op de voorspraak van de Moeder 
van de Heer: zij was een grote vereerster van Ma· 
ria; meer dan 30 keer bezocht zij het Maria-genade
oord in Kevelaer: en elke zondagmorgen ging zij 
even naar de kapel van Maria, de Moeder van Al· 
t1Jddurende Bijstand achter In de kerk, om ter ere 
van ~aar kaarsen op te steken. Zorgvuldig bewaar· 
de ZIJ daarom een klein, eenvoudig en mooi kruis 
een prachtige rozenkrans en een medaille van Ke'. 
velaer, die wU haar meegeven In het graf, zoele zij 
heeft gew1'd. 
Ze leefde mee met de hele familie, dichtbij en ver 
weg. maar ze voe lde zich ook betrokken bij het wel 
en wee van onze parochiegemeenschap, bij de ge· 
wone dingen en de kleine vreugden van het leven 
met elkaar: een teken daarvan was haar aandect>
tlge zorg voor haar moestuin en haar siertuin, vol 
prachtige bloemen. 
Onze gedachten aan haar zullen méér zijn den een 
!lOede herinnering! 
Moge zij nu leven bij God In eeuwige vrede en 
vreugde. 

Onze Vader Wees Gegroet 

Voor Uw hartelijk medeleven, ons betoond bU het 
onverwachts overlijden en de begrafenis van onze 
dierbare zorgzame moeder, behuwdmoeder en oma, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen. behuwd· en kleinkinderen 


