
t 
Een blijvende en dankbare herinnering aan 

Rika Kuipers-Vlodder 

die op 30 mei 1910 te Gronau geboren werd. 
Ze was gehuwd met 

Gerard Kuipers 

die in 1980 overleed . 

Op 24 februari 1995 overleed zij in het verzor
gingshuis St. Maartensstede. 
We hebben haar op 28 februari, na een Uitvaart
viering in de Martinuskerk te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Dankbaar willen we ma in herinnering houden 
zoals zij was. Een lang en een mooi leven heeft 
ze nu afgesloten. Ze kan er met voldoening op 
terugzien. 

Met haar opgeruimde, vrolijke karakter, met haar 
open en eerlijke reacties ging ze heel gemak
kelijk met mensen om. Je wist daardoor ook wat 
je aan haar had. En zorgen kon ze daardoor een 
plek geven in haar leven. Voor haar kinderen 
kwam ze altijd op en voor haar kleinkinderen was 
ze een lieve oma, die altijd belangstelling voor 
hen had. 
Gastvrij onthaalde ze iedereen die bij haar 
kwam. Op de ruim acht jaren in St. Maartenstte
de kan ze heel goed terugzien. 
Ze genoot van alle aktiviteiten, samen met 
Leida, die haar nu zal missen. 
Ze leefde als een diepgelovige vrouw en zo is 
ze ook gestorven. Biddend, bedankend, zich 
omringd wetend door haar kinderen, liet ze het 
leven los om samen te zijn met pa. 
In dat gelovig vertrouwen bevelen we haar nu 
aan bij God, die liefde is. 
In haar kinderen en kleinkinderen blijft ze voort
leven met de vele herinneringen en uitspraken 
die ze deed. Na elk bezoek zei ze: Bedankt voor 
de komst! 
Wij zeggen nu: Ma, oma, bedankt voor jouw le
ven, voor jouw liefde, die je ons hebt gegeven! 

We zijn U dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve ma en oma. 

Kinderen, klein-en achterkleinkinderen. 




