
Het laatste levensblad is gevallen; 
het was goed samen te zijn . 



îr 
Dankbaar blijven wij denken aan 

GERARDUS BERNARDUS KUIPERS 

vanaf 2 januari 1997 weduwnaar van 
Maria Geertruida Kuipers-Rekers 

Hij werd geboren te Fleri~gen op 15 juni 1913. Plotseling 
stierf hij op weg naar het graf van zij n geliefde vrouw op 
29 mei 1998. Op 3 juni hebben we in de gezongen 
requiemmis afscheid van hem genomen in zijn 
parochiekerk te Zenderen en hem op het parochiële 
kerkhof van Zenderen begraven, bij zijn vrouw die hij na 

haar dood zo enorm miste. 

Gerard Kuipers was een man die niet over zich heen liet 
lopen. Hij wist wat hij wilde en liet zich dat niet gauw uit 
zijn hoofd praten. 
Hij wilde dat alle mensen het goed zouden hebben in onze 
wereld . Hij gunde iedereen een goed leven. Zijn 
persoonlijke eisen daarvoor waren niet hoog, maar hij kon 
zich wel boos maken over het onrecht dat hij in de wereld 
tegenkwam. 
Jarenlang heeft hij in die wereld hard moeten werken. 
Daarbij leidde hij een soort dubbel-leven. Textiel arbeider 
in de fabriek en kleine agrariër in de buitenlucht. Zo 
probeerde hij voldoende te verdienen om goed voor zijn 
gezin te kunnen zorgen. Weefgetouwen aan de gang 
houden in de lawaaierige, stoffige en ongezonde fabrieken 
en het land bewerken in de gezonde buitenlucht. Zo ging 
dat vroeger. Het betekende zes dagen in de week, dag en 
nacht, ploeteren en zondags uitrusten en God om hulp 

vragen voor de komende week. Bij voorkeur werkte hij als 
wever 's nachts in de textielfabriek om overdag het land te 
kunnen bewerken. 
Arbeidsvreugde was er in die tijd weinig. Hij was 
verstandig genoeg om in te zien dat arbeiders zich 
moesten verenigen om hun leefsituatie te kunnen 
verbeteren. Hij was dan ook overtuigd lid van de 
Katholieke Arbeidersbeweging en heeft op verschillende 
plaatsen in Twente plaatselijke afdelingen van de KAB 
opgericht. 
De fiets bracht hem daarbij overal naar toe. Toen hij' niet 
meer hoefde te werken bleef de fiets hem trouw. Zo kon je 
hem heel lang dagelijks op de fiets wel ergens tegen
komen , want de hele dag thuis zitten was ook niet alles. 
Zijn leven is heel bijzonder getekend door zijn liefde voor 
zijn vrouw met wie hij bijna zestig jaar heel gelukkig 
getrouwd is geweest. Toen zij stierf viel zijn hele leven als 
een kaartenhuis in elkaar. Hij was zijn steun en toeverlaat 
kwijt. De sti lte en eenzaamheid na haar heengaan was heel 
zwaar voor hem. Hij miste haar elke dag, waarschijnlijk 
elk moment. Zij stierf plotseling, in zijn tegenwoordig
heid in 1997. Hij stierf plotseling helemaal alleen, door 
een hartstilstand. Helemaal alleen, maar op dat moment 
moet hij wel aan haar gedacht hebben. Hij was zoals zo 
vaak op weg naar haar graf om bij haar troost te zoeken in 
zijn eenzaamheid. Laten we hopen en vertrouwen dat deze 
gelovige mensen door de goedheid van God, waar ze heel 
sterk in geloofden, elkaar weer gevonden hebben en 
elkaar op de een of andere manier weer tot troost kunnen 
zijn. Dat ze zo mogen rusten in vrede. 

Voor uw meeleven met het zo plotselinge overlijden van 
onze bijzondere Vader en Opa zeggen wij U heel hartelijk 
dank. 

Familie Kuipers 


