
In dankbare hennncrmg aan 

Suze Kaptein 

echtgenote van Jan Kaptein 

SU7ewerdgeborenop 1janunn1930m Lemselo Na een 
langdunge ziektt: 1s zij op 15 augustus 1996, het fet:st \'811 

Maria 1 lemel\'aart lhuisann de Eschstra:lt m Olden,aaJ. 
heel rusug en \'Oorl>cre1d O\erkden Met \t:len hcbb.:n 
wij m de Dneecnhe1dskerkaf<;chc1d van haar genomen. 
Dit 1s gebeurd tiJdens een Euchanstie' icnng, "aarb1J het 
dameskoor. haar koor, ge10ngcn heeft Daarna hebben 
wc haarbeg.cle1d naar het crcmatormm in Usselo. 

De grote "ensvan Suzc was om thuis te mogen sterven 
De hefde,·ol\e zorg van Jan en de andere famihclcden 
hebben haar goed gedaan. Z1.1, die dageh1ks klaarstond 
voor anderen 1s teuedcn van ons heengegaan. Op dat 
moment had ze zich goed voorbereid. In kleme krmg 
heeft Suze het Sacrament van de Zieken ontvangen. 
Omdat ze het emde voelde naderen heen ze bewust 
afscheid kunnen nemen Niet alleen van haar broers en 
zussen. Jlrnar ook van de neven en nichten en zeker ook 
vanhim kinderen. 

J laarsohde karakter Jegdcccnglimlach rond haar lippen, 
alles was immers morde. En met haar;el f èn met het 
rcg.elen \'an haaruitvaart Z1J 1s Sule gebleven tot het 
bittere einde: een g.clo' ige. standvastige' rouw /e wist 
wat ze wilde. ze heeft alt1Jd hard ge,,erkt en wilde ook 
dienstbaar zijn Dtt kwam vooral tot u111ng door haar 
hdmaatSchapvan het parochii:le Dameskoor. Daar was 
'e helemaal op haar plaats. Ze was een grote steun' oor 
Jan in het bedrijf 
\' ijfjaargeleden openbaarde 11ch de eerste z1cktevcr
schijnsclen. Het werd voor haar een lijdensweg. er waren 
goedeenkwademomenten.Z1jsteldench\'aakdcvraag; 
"aarom. 
Een opmerkmg. die ze in haar leven meerdere malen 
heeft laten horen. Maar steeds opnieU\\ wist Su1e 1ich 
gesteund door Jan en velt' familieleden en vnendcn om 
haar heen. ZiJ is nu thu1S b1J God en dat heeft ic verdiend 

Zwaarwerdende dagen en lang duurde de nacht 
Hoe moeilijk 1s hetvechten by 't ontbreken van kracht 

Maar ondanks1e verlies van de strifd om het leven 
hebjijonseengoedvoorbeeldgegeven. 

VoorUwmeeleven tijdens de ziekte en het overlijden van 
Suze ben ik U erg dankbaar. 

Jan Kaptein. 


