
Gedenk in uw gebeden 

Louis Cuypers 
Geboren te Moll (Belgiê) 13 mei 1900 

en overleden te Bladel in het Kempisch 
Verpleegtehu is 10 mei 1982, voorzien van de 

H. Sacramenten der Zieken. 
Hij is begraven op het parochiekerkhof te 

Bergeyk Weebosch op 13 mei 1982. 

In de H. Schrift lezen wij: "Alles heeft zijn tijd en uur: 
geboren worden en sterven, planten en uitrukken, 
rouwen en feesten". 
Nu de tijd van moeil ijkheden voorbij is, begint het uur 
van feesten. 
Het geloof houdt ons voor a ls het aardse huis is 
afgebroken wordt een hemelse woning opgebouwd. 
waar geen rouw, geen geween, geen smart zal zijn, 
want al het oude is voorbij. 
Louis was een tevreden man, diep gelovig en gods· 
d ienstig, die zijn plichten onopvallend, maar trouw 
vervulde en weinig nodig had om gelukkig te zijn. 
Hij leefde met eenieder in vrede en werd door ieder· 
een gewaardeerd om zijn eenvoud, soberheid en 
goedheid. 
In God's vri je en mooie natuurvoelde hij zich thuis en 
genoot ervan, zolang zijn krachten het toelieten. 
God's wondere macht zag hij in elke bloem, in elke 
plant en in de rijke verscheidenheid van God's schep
ping. 
Thans zal God zich aan hem openbaren, zoals Hij 
werkelijk is en in het bezit en de aanschouwing van 
God zal hij volmaakt en eeuwig gelukkig zijn. 
Mijn familie en d ierbaren, vaart wel. Heb dank voor uw 
medeleven en vriendschap. 
God's zegen moge u vergezellen. 

Zusters, verplegers en bewoners van het Kempisch 
Verpleegtehuis: G ij weet dat ik gelukkig was in uw 
midden en me bij u thuis voelde, dank zij uw hartelijke 
belangstelling en goede verzorging. 
Gij hebt mijn levensavond blij en zonnig gemaakt. 

T 
Voor uw medeleven, betoond bij het overlijden en de 
begrafenis van onze lieve broer, oom en zwager 
zeggen wij u hartel ij k dank. 

Familie Guypers 

Bergeyk Weebosch, 13 mei 1982 


