


Moeder zijn 1s alles geven 
Zorgen, Jijden, liefde en leven 

Moeder zijn 1s alles derven 
Alles ... en tevreden sterven 

Trots op wie zij was en dankbaar voor alles 
wat zij ons heeft gegeven, willen wij met veel liefde 

blijven denken aan 

Hendrika Margaretha 
Kuipers-Fiselier 

Weduwe van Willem Josef Kuipers 

Zij werd op 25 juni 1917 geboren in Losser. 
Op 2 maart 2008 is ze, temidden van haar familie, 

rustig ingeslapen in het verzorgingshuis 
St. Maartens-Stede te Losser. 

Vervolgens is ze op 6 maan 2008 na de 
Uitvaanviering in de Heilige Maria-Geboonekerk op 

het R.K. kerkhof van Losser ter ruste gelegd. 

In de vaste ovenuiging geliefde overledenen terug te 
zien was ze voorbereid en niet bang voor de dood. 
Vooral zag ze uit naar vader over wie ze attijd zo lief
devol en met bewondering sprak. 
Zorgzaam als ze zelf was, ging er geen vakantie 
voorbij of ze trof wel iemand die haar medeleven 
nodig had. Naast de mensen die haar bij haar zorgen 
steunden, putte ze veel kracht uit haar geloof. Eerst 
was er de zorg voor het grote gezin, waarin zij als 
oudste werd geboren en later haar eigen gezin. 

Ze was trots op haar familie en genoot van de aan
dacht die ze kreeg. 
De spreuk: "Wie goed doet. goed ontmoet" was 
echt op haar van toepassing. Zelfs naar het verzor
gingshuis nam ze haar sociale taken mee. Gelukkig 
voelde ze zich hier vanaf de eerste dag thuis en 
heeft ze er nog ruim dne 1aar met blijdschap 
gewoond. Menig lied of gedicht heeft ze aan de kof
fietafel voorgedragen. 
Klassieke muziek was haar passie. Cantica Nova 
noemde ze dan ook haar "familie". Bijna levenslang 
is dit haar uitlaatklep geweest en wat heeft ze geno
ten van de jaarlijkse concerten. 
Ze heeft veel liefde gegeven maar ook ontvangen. 
Ze stelde het dagelijkse bezoek van Ida zeer op 
prijs, evenals de komst van de andere kinderen en 
kleinkinderen, met wie ze veel plezier had en diep
gaande gesprekken voerde. Maar ook Annelies 
stond altijd voor haar klaar, daarnaast ontving ze 
wekelijks bezoek van haar broers, zussen en beken
den. 
Gelukkig is ze niet echt ziek geweest: lichamelijke 
kwaaltjes waren gezien haar leeftijd niet zo verwon· 
derlijk, maar geestelijk nog gezond, heeft ze altijd 
zelf de regie gevoerd. 
Klaar met het leven heeft ze van iedereen afscheid 
genomen en is ze rustig en tevreden ingeslapen. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid bij haar 
afscheid zijn wij u zeer dankbaar. U was een echte 
steun voor ons. 

Kinderen en kleinkinderen. 


