


Op een gezegende ieeftijd is van ons heengegaan 

Hermina Bernardina Sophia Kip-Rorink 

sinds 17 september 1966 weduwe van 
Johannes Albertus Plechelmus Kip 

Ze werd geboren te Oldenzaal op 2 april 1903. Enkele 
malen voorzien van het Sacrament van de Ziekenzalving, 
overleed ze in het ziekenhuis te Oldenzaal op 22 septem
ber 1996. 
We hebben haar dankbaar herdacht tijdens de U1tvaart
m1s in de Mariakerk en daarna begeleid naar de begraaf
plaats te Oldenzaal op 26 september. 

Ze groeide op in een gezin van 2 kinderen. Sinds haar 
huweli1k met Johan Kip woonde ze aan de Helmichstraat 
en werd ze de gelukkige moeder van 10 kinderen, 3 doch
ters en 7 zoons, aan wie ze de grote waarden van het 
leven en van het geloof heeft voortgeleefd. Ze voelde zich 
sterk met hen verbonden. later ook met haar kleinkinde
ren en achterkleinkinderen, die een bi1zondere plaats had
den 1n haar hart. Veel verdriet heeft ze dan ook gehad om 
het vroegtijdig sterven van Johan en Tonnie. 
Ze was altijd druk en heel zorgzaam voor haar gezin, waar
door ze weinig t11d had om naar anderen toe te gaan; maar 
iedereen was altijd welkom in haar gastvn1e huis en mocht 
ervaren hoe ze voor allen klaarstond. In en na de oorlogs
tijd heeft ze enkele malen kinderen en gezinnen elders 

uit Nederland vol liefde 1n haar grote gezin opgenomen. 
In 1975 ging ze met Alwie en Gretha wonen aan de Bloe
menkamplaan. waar ze ruim 20 jaar liefdevol verzorgd 
werd door Alwie en in het b11zonder door Gretha. Op 
zondagmorgen was het huis de zoete inval voor haar kin
deren en kleinkinderen; ze zullen zich blijven herinneren 
hoe rond de feestdagen allen present waren rond hun lieve 
moeder en oma. 
Ze was een diepgelovige vrouw, die in haar hart en in haar 
1evensw1jze getuigde van haar sterke band met God. Ze 
bad dat dit alles zou worden voortgezet door haar kinde
ren en kleinkinderen. Ze was trouw aan haar parochie en 
aan de kerkelijke vieringen. Toen de gang naar het kerk
gebouw haar te zwaar ging vallen. ontving ze thuis de 
H. Communie en volgde ze via de kerkradio éslles wat er in 
de Maria kerk te vieren was. Maria was het voorbee d voor 
deze moeder: vooral m Lourdes en elk jaar in Kevelaer, 
waar ze tot haar grote vreugde 17 augustus j.I. nog een 
bezoek bracht. 
Op 1 augustus 1995 vertrok ze naar de Mariahof. waar ze 
zich spoedig thuisvoelde. Na een heel kort z1ekte:>roces 
ging ze in overgave van ons heen. in de overtuiging dat 
ze voor altijd veilig zal zijn in Gods hand. 

Voor uw medeleven met haar zovele jaren en voor de 
troost. die we mochten ontvangen na haar overlijden dan
ken wiJ u hartelijk. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


