
Tot het laatst gewerkt 
genoten van het leven 

iedereen zijn liefde gegeven 
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ArYlie Boveld- Kulpers 

geboren op 12 october 1916 
overleden op 7 noveni>er 

Een lieve man. die ruim 49 jaar lief en leed 
deelde met zijn Annle. een zorgzame vader. 
een opa die stapel op zijn kleinkinderen was. 
~~ar zijn wereld hiel~ niet op bij zijn gezin. 
HIJ had een vnendell)k woord bij vreugde 
moor voorol een troostend woord bij verdriet. 
Hij wist wonneer hiJ kon spreken. moor voorol 
wonneer hij moest zwijgen. 
Tot afgelopen vrijdog was hij werkzoom in 
de w!nkel en menig klont ging voor een 
praatJe naar hem foe. 
De winkel en bakkerij. waar het zijn zoon 
goed goot tot zijn trots. trots zoals hij op al 
zijn knderen en kleinkinderen was 

Hij was de klusjesman in de buurt. 
Hoewel hij zelf al menig jaar geen duiven 
meer had. draalde hij volledig mee in het 
circuit van de duivenvereniglng. Menig 
duivenvriend zal op zoek moeten naar een 
vervanger, zodat zij zonder zorgen een 
een paar dogen weg kunnen 
Op het voetbalveld was h8 ook een mor
kante persoon. De meeste mensen In 
Lonneker kenden hem wel. Was het niet 
als bakker, dan wel als een vriendelijke 
man. altijd in voor een grap 
Eenvoud en tevredenheid stonden hoog 1n 
zijn vaandel. Samen met ZIJn vrouw heeft 
hij altijd hard gewerkt Maar ook heeft hiJ 
samen met haar ruim 15 jaar genoten van 
hun oude dag. 
Voor allen die hem gekend hebben weten 
dat hij een grote leegte achterlaat. 
Op de eerste plaats óij zijn naaste familie. 
Maar ook bij buren. kaart- en duivenvrienden. 
Zijn <:!O<?d komt ongelegen. Wij zijn intens 
verdnet1g, maar ook dankbaar dat wij hem 
zolang bij ons mochten hebben. 
Hij is vredig Ingeslapen. zools hiJ het 
zich attijd gewenst heeft. 

Lieve Johan 
pappie en opa 
bedankt 


