
In dankbare herinnering aan 

Annie Kuipers-Kelder 

sinds 20 oktober 2000 weduwe \an 
Hennie Kuipen; 

ZtJ v.crd gction.:n op 5 Januari 1916 te Gmnau en 
overleed op 22 oktober 2002 te I .os~cr. 

Op 26 oktober 2002 na de Uitvaartviering in de 
Martinu~kerk hebben wij haar naar hel crcrnaioriurn 

"F.nsche<le" begeleid. 

Nu wij 10 plotseling afscheid van haar moeten 
nemen doen \\C dal mei veel \'erdriet, maar ook met 

dankbaarheid en li1ne herinnenngen. 

l.iJ v.a~ open. n.x:ht,aanht? en had "eel oenl<!I \ IX>r 
humor. Ze wa' 1orvaam~ en altijd beJi~. erg 1elf· 
s1an<l1g en l.'T Mcc<l:. op bedacht niet ,.an een an<li.:r 

afhankelijk te zijn. 
Niemand, die haar gekend heeft. zal het verbiucn <lat 

ze tot het laatst lelfstandig w1Kmde en haar eigen 
huishouding draaiende hield. Ze zorgde alii.id <lal ze 

voldoende contacten en kennissen had. Het <lans
groepje waar 1e b1.1 was, bezorgde haar veel ple1ier. 

De laa1~1e llJd be1ucbt le nog wntactmidda2en '<Kir 
alkemtaanden. ~ 

Na het overlijden van haar cchtgenool gunde ze zich 
wat meer tijd voor 71Chzclf en begon 1.ij 

boeken te lezen die ze \'an de b1bhutheck haalde. 
7.clf geld pinnen had ze snel onder de knie en ze 

was daar trotS op. Zij '~as gek op mooie kleren en 
lag er graag ,·crzorgd uil. Helaas ging Le steeds 

slechter 7ten. 

L,e was dol op haar kleinl.ind1..Tcn. Irene en Pc::tra. die 
heel veel voor haar be1ckendcn en waar ze alles voor 

over had. 
Vorige week zijn we samen mei haar naar 

Amsterdam geweesl urn de nieuwe woning van Irene 
Ic bekijken. Daar had ze erg naar uitgelien. Het eten
tje voor haar verjaardag m .1anuan werd naar vorige 

weck ,·erschoven. We hebben ~amen gegeten aan het 
U met uitzicht op de \'OOrbtJ\·areode boten. 

Zaterdag vendd.: ze bhj te ZIJD nog een keer naar 
Amsterdam 1e ttJn gt:wel<:~t .:n dacht dat ze daar nu 

wel niet v.ecr zou kulllèn. 

Annie Kelder wa\ een prachtmcns. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Marietjc en Gerard 
Petra Irene. 


