


Dierbare herinnering aan 

Elly Kuipers 
echtgenote van 
Jos Tijink 
moeder van 

Jori en en Sander 

Elly is op 25 december 1958 te Fleringen geboren. Na een moedig 
gedragen ernstige ziekte en na gesterkt te zijn door het H. 
Sacrament der Zieken, overleed zij thu is op 9 juli 1996. Na een 
gezongen uitvaartdienst op 13 juli in de parochiekerk van de H. 
Pancratius te Tubbergen, hebben wij Elly op het parochiekerkhof 
aldaar te ruste gelegd. 

In april 1990 hoorde Elly dat zij ernstig ziek was, een lang proces 
waarbij zij steeds meer in moest leveren zou daarna volgen. Met 
heel veel moeite heeft ze geleidelijk haar huishoudelijke taken en 
zorg voor de kinderen uit handen moeten geven, dit heeft haar 
veel verdriet gedaan. Ell y is nooit boos of opstandig geweest, ze 
heeft zich als een sterke en moedige vrouw gedragen, ze wilde zo 
min mogelijk mensen belasten met haar ziekte. Ze had veel 
respekt voor haar ouders en schoonouders, samen met anderen 
heeft zij zwaar geleden aan het verlies van Bennie. Ze heeft zelfs 
afscheidsbrieven geschreven aan Jos en de kinderen, ze schreef 
daarin o.a. over de mooie verkeringstijd, maar ook over de bijna 16 
fijne huwelijksjaren die zij met hem heeft gekend. Elly was dol op 

haar kinderen Jorien en Sander, tot het laatste moment heeft zij 
van hen genoten. Op hun laatste rapporten heeft zij gezien dat het 
goed ging, dit gaf haar een geruststellend gevoel. Ze bleef tot het 
laatst positief betrokken bij het gezin, de familie en haar naaste 
omgeving, zoals zij bl ij was met de betrokkenheid van de buurt. 
Geen neefje of nichtje vergat zij op hun verjaardag, maar ook fami
lieleden, vrienden en hun kinderen werden op een belangrijke dag 
niet vergeten. Zij was peettante van Marynthe, toen zij twee jaar 
geleden gevraagd werd om peettante van Thijmen te worden, deed 
ze dit met vreugde en verdriet want ze voelde zelf goed aan dat ze 
deze taak nooit helemal volbrengen kon. Zolang als mogelijk was 
bleef zij bezig met haar hobby's, jarenlang speelde zij volleybal, 
toen dit niet meer ging werd zij trainer-coach. Met weinig was zij 
tevreden en zolang het kon heeft zij gefietst, maar ook borduren, 
breien, knutselen en lezen waren haar hobby's. Elly hoopte nog om 
een keer te kunnen pickn icken of op een korte vakantie in "Het 
hotelletj e" te Noordwijk aan Zee, we hadden het haar zo graag 
gegund, maar haar ziekte verergerde zo dat dit allemaal niet meer 
kon. Elly was heel kerkelijk , bewust leefde zij toe naar de laatste 
levensfase en heeft veel steun gevonden in haar grote geloof. Nu 
is haar ziel bevrijd uit een lichaam dat niet meer verder kon, moge 
zij rusten in vrede, in de handen van God. 

Voor alle blijken van belangstell ing tijdens de ziekte van mijn lieve 
vrouw en onze lieve mamma, maar ook na haar overlijden wil len 
wij u oprecht danken. 
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