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In liefdevolle herinnering 

Mien Kunne - Kuipers 
weduwe van 

Jan Kunne 

Ze werd geboren op 28 april 1924 te Beuningen en 
overleed op 8 mei 2011 te Weerselo. 
Op 12 mei hebben we voor het laatst voor haar 
gebeden tijdens de Uitvaartplechtigheid in de 
H. Drieëenheidkerk te Oldenzaal. 
Na een afscheidsdienst is zij op 13 mei begraven bij 
haar man op het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Mama, 
Je was een lieve, wijze vrouw. Je hebt op jouw 
manier uit je leven gehaald wat binnen je vermogen 
lag. Je hebt je met liefde gewijd aan je gezin, je 
familie en de maatschappij. 
Je ambitie was groot; voortgekomen uit je jeugd. Je 
bent opgegroeid in een groot gezin, zonder vader, 
dat moest worstelen voor het bestaan. Maar je 
bewaart aan die tijd ook hele warme herinneringen, 
die je hebt opgeschreven in je memoires. 

Toen je in 1947 met papa trouwde volgden 
er fijne jaren in Denekamp. Uiteindelijk zijn er 
5 kinderen geboren en wij bewaren allemaal goede 
herinneringen aan onze jeugd. Met name de 
jaarlijkse vakanties met het Volkswagenbusje van 
Oom Frans hebben diepe indruk op ons gemaakt. 
Toen papa in 1971 op 48-jarige leeftijd overleed 
heb jij je heel sterk en krachtig getoond onder jouw 
motto: "'t is nooit so duuster, of 't wodt wa wear 
licht''. 
Diep respect hebben wij hiervoor. 
Wat heb je toch genoten van alle reizen die je nog 
hebt mogen maken naar o.a. Rome, Turkije, Israël. 
Ook al ben je fysiek niet meer onder ons, je leeft 
in elk van je kinderen voort, dat herkennen we bij 
elkaar. 
Mama, je was een sterke vrouw die op velen indruk 
heeft gemaakt. Je was trots op jezelf, maar twijfelde 
tegelijkertijd. Die twijfel kwam aan het eind van je 
leven natuurlijk meer naar boven, omdat je de regie 
over je leven steeds meer verloor. 
Dankbaar zijn wij dan ook dat jij ons het vertrouwen 
hebt gegeven de regie van jou over te nemen in het 
laatste jaar van je leven. 
Tijdens je laatste levensdagen waren we dicht bij je 
en hebben we de gelegenheid gehad onze liefde en 
dankbaarheid voor jou uit te spreken. 

Wij danken u hartelijk voor het medeleven na 
het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder. 

Familie Kunne 


