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In vertrouwvolle overgave aan de Heer van 
Leven en Verrijzen is is ons voorgegaan 
naar het Eeuwig Leven 

GEERTRUIDA MARIA KUIPER 

echtgenote van 
Johannes Hendrlkus Rijgwart 

eerde r echtgenote van 
Albertus Antonius Ribberink 

In Tilligte leeft een groot respect en diepe 
bewondering voor deze moedige vro uw, 
die in haar leven diepmenselijk leed en 
verdriet heeft moeten verwerken, keer op 
keer. Hoe kon zij, net als Mari a onder het 
Kruis standhouden ? Zij heeft ons haar ge 
heim verte ld. Als onwrikbare en diep ge
lovige vrouw was haar vertrouwen op de 
Heer de basis, va n waar uit ze verder zag; 
haar l iefde en zorg voor de kinderen , dat 
was haar alles. Zij aanvaardde daarvoor 
graag meeleven en meehelpen van ande
ren. Ik heb ook veel mooi e dingen in mijn 
leven gehad, ze i ze er steevast bij. 
Vandaar, dat ze zo blij was dat na het 
overl ijden van haa r eerste man , Johannes 
Hendrikus RijlJwart met haar, het gezin en 
het bed rijf in stand ging houden. 
De ge lov ige band in het gezin en de mooie 
onderlinge verstandhoud ing was haar grote 

vreugde. Daarom dat grote verdriet, wan
neer te vroegt ij dig kinderen haar ontv i,e len. 
Dan vie l ze mee , maar stond op om an
deren op te beuren. Dan keek ze naar de 
Heme l om de aarde te kunnen begrijpen . 
Daarom dat grote respect voor deze voor
t reffel ijke vrouw, in moed en vertrouwen 
een voorbeeld voor ons allen. 

Noord-Deurningen , 15 augustus 1898 : 
begi n van haar Ie.ven op aarde. 

Ziekenhuis Oldenzaa l, 3 maart 1978: 
overgang naar het Eeuwig Leven bij de 
Hee r. 

Tilligte, 7 maart 1978: 
Haar lichaam hebben we begraven op het 
parocti,iekerkhof te Tilligte. 

Zij ruste in de Vrede van Ch ri stus. 

Voor Uw medeleven betuigen w ij U onze 

oprechte dank. 


