
Heer, luister /laar mijfl bede en 
mijn klagefl dringe tot U door. 
Verberg voor mij Uw aamchijn 
niet op de dag van mijfl nood. 

Neig Uw oor tot mij; wanneer ik U aanroep, 
verhoor mij dan spoedig! 

t 
Een dankbare herinnering aan 

Cobi Kip - Oude Spraaksté 

weduwe van Frans Kip 

Moeder werd op 24 juni 1924 te Weerselo geboren. 
Op 1maart1996 is ze, na een kortstondige ziekte en 
voorzien van het laatste Sacrament, plotseling in het 
Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo Ov. 
overleden. Op 6 maart 1996 vond in de O.l. Vrouwe
kerk haar uitvaart plaats. Daarna hebben we haarbij 
vader te ruste gelegd op het r.k . kerkhof te Hengelo 
Ov. 

Lieve Mama en Oma, 

De lente is begonnen. Datje dat niet meer kunt zien 
hadden wij niet gedacht. Het is voor jou en ons allen 
veel te snel gegaan. 
Je hebt een zwaar en moeilijk leven gehad. In je 
tienerjaren je moeder reeds verloren. Dit heeft je 
hele leven getekend. Ondanks dat ben je vele jaren, 
met papa en je kinderen gelukkig geweest. Vele 
zorgen heb je gehad om Frans. Toch zei je altijd 
weer: "Achter de wolken schijnt de zon." 
Groot was je genegenheid voor je kleinkinderen, 
heel veel heb je van hen gehouden. Toen ze groter 
werden noemden ze jou ons "kleine Omaatje". 
Veel te vroeg is papa overleden, maar je vond een 
nieuwe levenspartner.Jij en Eddy hebben toch nog 
een paar mooie en fijne jaren mogen hebben. · 
We hopen dat je nu je rust kunt vinden bij papa en 
Frans, waar je ondanks alles heel veel van hebt 
gehouden. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn levenspartner, onze moeder 
en oma, zeggen wij u hartel ijk dank. 

Eddy, kinderen en kleinkinderen 


