


Ter dankbare herinnering aan 

Theodora Helena Küpers-Hendriksen 

weduwe van Johan Heinrich Küpers 

Zij werd geboren op 25 januari 1925 te Lonneker. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij 
op 21 augustus 2003 in het M.S.T. te Enschede in 

de Heer overleden. 
Na een Eucharistieviering in de 

St. Josephkerk te Enschede hebben wij op 
26 augustus 2003 in het crematorium "Enschede" 

te Usselo afscheid van haar genomen. 

Deze goede moeder en oma laat ons veel mooie 
en fijne herinneringen na. Met veel dankbaarheid 
kunnen wij aan haar terugdenken. Zij zal ons bij
blijven als iemand die altijd eerst aan een ander 
dacht en daarna pas aan zichzelf. Zij klaagde 
nooit. Al was zij nog zo benauwd, dan zei ze nog: 
"Mij mankeert niks." Zij wilde niemand tot last zijn . 
Het liefste had ze iedereen om zich heen. "Waar 
was je toch?" 

Gelukkig kreeg ze heel veel aandacht van haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Oma werd overal bij betrokken. 
Betsy, die bijna haar hele leven voor haar gezorgd 
heeft, was altijd in de buurt. Zij deed dat met liefde 
en plezier. Zij had het graag over voor haar moe
der. Daarbij mocht zij ook altijd een beroep doen 
op de buren. 
Oma was lief en goedig en zij kreeg veel liefde 
terug. 21 jaar geleden had zij haar man verloren, 
voor wie zij ook alles over had. Zij waren altijd 
gelukkig geweest met elkaar. Het zal heel erg wen
nen zijn dat zij niet meer in ons midden zal zijn. Het 
was zo'n vertrouwd beeld: oma op bed achter de 
t.v. en de zuurstof, waar zij geen dag zonder kon. 
Ondanks haar benauwdheid heeft zij nog veel 
goede dingen meegemaakt Zij bleef met iedereen 
meeleven en zij bleef in veel zaken geïnteres
seerd. Haar grote hobby was puzzelen en de klein
kinderen! Zij en de kleinkinderen waren vrienden 
voor het leven. 
Nu is zij door God bevrijd. Het was goed zo. Zo 
was het voor haar het beste. Wij gunnen haar 
samen met haar man de eeuwige rust bij God. 
Nadat zij vredig afscheid heeft genomen, zal zij als 
een echte lieve moeder en oma altijd met ons blij
ven meeleven, want de liefde is sterker dan de 
dood. Zij zal ons helpen en troosten. 

Voor het medeleven en uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en crematie zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


