


Wij herinneren ons 

Hendrikus Johannes 
Kuipers 

echtgenoot van Grada te Woerd, 
eerder weduwnaar van Sien Rikhof 

Henk werd geboren te Albergen op 7 augustus 1928. Voorzien 
van het H. Sacrament der Zieken overleed hij op 25 februari 
2006 in het ziekenhuis te Almelo. Na de plechtige uitvaartviering 
op 2 maart 2006 hebben we zijn lichaam, conform zijn wens, bij 
ma te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Albergen . 

Hij groeide op in een boerengezin. Hij verloor vlak na de oorlog 
zijn vader. Zijn afkomst vormde hem tot een harde werker, die 
leefde in eenvoud. Hij deed wat hij zei en zei wat hij deed. In 
1956 trouwde hij met Sien Rikhof. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen 
geboren. Pa en ma leidden een zwaar, maar vooral een gelukkig 
leven. Pa verloochende zijn afkomst niet. Naast zijn werk 
verdiende hij de broodnodige centjes erbij. Hij was zeer 
betrokken bij het verenigingsleven, met name bij 'De Tukkers' en 
'De Al berger Bökke'. Voetbal was zijn passie. Omdat hij zo hard 
werkte gunde ma hem dat plezier. In 1981 is ma overleden. 
Hiermee viel zijn grote liefde en de zorgzame moeder van zijn 
kinderen weg. Dit raakte hem en zijn gezin keihard. Door zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn gezin en zijn rotsvast 
geloof pakte hij het leven verder op. 

In 1984 leerde hij Grada te Woerd kennen. Beiden kenden de 
hardheid van het leven. Dit verbond hen in het bijzonder. Hij was 
zielsgelukkig met haar. Grada was eveneens een zorgzame en 
toegewijde levenspartner. In 1993 sloeg het noodlot opnieuw 
toe. Edwin en zijn vriendin Miranda kwamen om bij een 
verkeersongeval. Wederom werd hun geloof op de proef gesteld. 

Pa en Grada hebben zich hier goed doorheen geslagen, door 
steun te vinden bij elkaar en in het geloof in God. 

In 1996 hebben zij hun liefde voor elkaar bezegeld met een 
huwelijk. Nadat pa zijn rijbewijs had gehaald kwam hij met zijn 
autootje geregeld bij zijn kinderen, met de bats achterin als 
gereedschap voor het onderhoud van menig tuintje. Zijn 26 
kleinkinderen zijn trots op hun opa en oma. Het was altijd dollen 
of voetballen bij opa en oma. Vrolijkheid en zorgzaamheid 
straalden zij uit. Fietsen was hun grote hobby. Hiervan genoten 
ze beiden enorm. In Rietmolen had hij snel zijn draai gevonden. 
Zelfs de kaartclub blies hij een nieuw leven in. Niemand deed 
tevergeefs een beroep op hem. Hulpvaardigheid stond bij hem 
voorop. Zijn standvastigheid in meningen en over zaken werd 
hem niet alt ijd door iedereen in dank afgenomen en soms als 
eigenwijs ervaren. Deze standvastigheid heeft hem zover 
gebracht. Pa kon zijn grenzen verleggen en was ruimdenkend. 
Enige jaren geleden werd hij ziekelijk. Nooit klagend, maar steeds 
dragend. Als we vroegen: 'Hoe geet 't?' , dan vast steevast zijn 
antwoord: "t geel wa, 't kon wa slechter'. De laatste strijd kon hij 
niet meer winnen, hij werd immers geroepen. 

Achter je ligt een leven van werken en plicht en just dat 
bepaalde in alles jouw gezicht. 

Flink was jij je hele leven. 
Moedig heb je tot het eind gestreden. 

Grada, bedankt dat je pa 22 goede jaren hebt bezorgd. 

Pa, bedankt voor alles en rust zacht. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 
Dit was en is voor ons een grote steun. 

Grada, kinderen 
en kleinkinderen. 

2 maart 2006 
Munsterdijk 4a 
7165 AD Rietmolen. 


