
Dankbare herinnering aan 

BERNARDUS JOHANNES KUIPERS 

weduwnaar van Hilligje Dassen. 

Hij werd geboren te Losser 
op 20 november 1908. 

Onverwacht is hijoverleden te Enschede 
op 16 mei 1984. 

Na de uitvaartdienst in de Ariënsgedachte
niskerk op 18 mei d.o.v. is hij begraven 
op de R.K. Begraafplaats te Enschede. 

Ofschoon Bernard Kuipers een man was met 
een enigszins gesloten karakter, was hij toch 
een man die recht door zee ging en precies 
en onomwonden zei wat hij dacht. Hij gaf 
je niet zomaar gelijk maar had een eigen 
mening die hij niet zomaar prijs gaf. 
Hij was hard voor zichzelf en voor de ander. 
Met inzet van heel zijn persoon heeft hij ge
werkt voor zijn vrouw en kinderen. Voor 
zijn vrouw heeft hij met liefde en overgave 
zorg gedragen de vele jaren dat zij uitge
schakeld was door ziekte. 
Zijn kinderen waren zijn trots en hij was 
gek met zijn kleinkinderen. 

Na het overlijden van moeder in 1977vond 
hij na enkele maanden een gastvrij en liefde
vol thuis bij Dien Wals. 
Aan haar heeft hij veel te danken de laatste 
jaren van zijn leven. Samen hadden zij het 
zo goed en mooi. 
Bernard was niet veeleisend. Hij genoot van 
zijn sierduiven en hij was graag bezig in zijn 
tuin. 
Deze gezonde en sterke man is nauwelijks 
ziek geweest. En zo is hij nog onverwacht 
uit dit leven van ons heengegaan na een 
goed en zinvol leven. 
Wij bidden, dat de Heer van leven en dood 
zijn dienaar Bernard Kuipers mag opnemen 
in het geluk en de vrede van het Vaderhuis. 

Moge hij leven met de verrezen Heer. 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve huisgenoot, onze 
zorgzame vader en opa betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

A.A.W. de Wals- van der Veen 
Kinderen, kleinkinderen en 
ach ter kleinkind. 

Enschede, mei 1984. 


