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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Maria Elisabeth Kuiphuis - Herking 
( Mia) 

Geboren te Epe ( Duitsland ) op 6 november 1925 
Overleden te Losser op 31 december 2004 

echtgenote van 

Hubertus Johannes Marinus Kuiphuis 

Zo'n 53 jaar hebben we elkaar gekend waarvan 
bijna 50 jaar als man en vrouw. Veel lief en leed 
hebben we samen gedeeld. Het begin van ons 
samenzijn was bijzonder zwaar. Een vrijwel ver
vallen boerderij hebben we weer opgebouwd tot 
een bedrijf waarmee we een goed bestaan heb
ben gehad. Je was mijn grote steun en toever
laat. Altijd zorgzaam, hard werkend en goed 
gehumeurd. Ik zal je vreselijk missen. 

Hubert 

Ma, 46 jaar samen. Samen winkelen, samen koffie 
drinken, samen boodschappen doen, samen in de tuin 
werken, samen van bloemen en felle kleuren houden, 
samen lachen en huilen. Soms vond ik het wel eens te 
veel samen. Maar nu je er niet meer bent zal ik Je vre
selijk missen. Wie weet zien we elkaar nog eens terug. 

Veel liefs, Regina 

Je was een trotse en zelfstandige vrouw die zich niet 
de kaas van het brood liet eten. Je was voor Pa de rots 
in de branding en voor ons de zeef die probeerde te 
voorkomen dat we met problemen geconfronteerd 
werden. Mede door jouw Inspanning is de " Aletboer" 
wat het nu is. 

Bedankt voor alles, Johnny 

Oma, je was er altijd voor mij. In goede en in slechte 
tijden. Altijd had je een goed woordje voor iemand over. 
Altijd zorgzaam en medelevend. 

Dank je wel, Rick 

Oma, je was er altijd als ik je nodig had. Ik kon altijd op 
je rekenen. Je arm om me heen voelde heel vertrouwd. 
Je bleef de hele nacht wakker omdat ik pijn had. Je 
hebt een plaatsje in mijn hart verdiend. Ik zal je nooit 
vergeten. Ik hou van je. 

Kus, Kim 

Noo~ meer koffie komen drinken bij jou. Mijn vernaai niet 
meer bij jou kwijt kunnen. Ik was altijd welkom. Ik zal je 
nooit vergeten tante Mia. 

Rust zacht, Ria 

Voor al uw blijken van medeleven en belangstelling 
bedanken wij u hartelijk. 

Hubert, Regina en Johnny; Rick, Kim en Dave 


