
Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

RIKA JOHANNA KEMPERS. 
Bijna 57 jaar was zij getrouwd met 

GERHARDUS JOHANNES KUIPERS. 

Zij werd op 21 juli 1911 te Losser ge
boren. Gesterkt door het sacrament 
van de zieken is zij van ons heenge
gaan op 29 augustus 1990. 
Na de Eucharistieviering in de kerk 
van de H. Maria Geboorte in Losser 
hebben WI J haar te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof aldaar, 

Temidden van haar gezin heeft ze ge
leefd, gewerkt, temidden van haar ge
zin is zij ook gestorven, 
En ondanks de pijn van het verdriet 
kunnen wij ons er bij neerleggen omdat 
haar lijdensweg niet nog langer heeft 
geduurd. 
Als wij haar uit handen geven doen 
wij dat met veel dankbaarheid, omdat 
zij zo'n fijne echtgenote en onbetaal 
bare moeder is geweest, 
Samen met haar man heeft zij een 
groot gezin gekregen. Zij was geen 
strenge moeder, heeft aan iedereen de 
vrije keus gelaten, maar kon soms ook 

op een rake manier zeggen wat zij 
bedoelde. 
Als gelovige vrouw is zij ons voorge. 
gaan en zij voelde zich gesteund door 
een sterke Maria- devotie. Fijn voor 
haar was dan ook dat één van haar 
liefste wensen in vervulling ging toen 
ze • voordat ze ziek werd - met haar 
man naar Lourdes kon gaan. 
Met hem heeft zij een fijne band tot 
stand gebracht tussen de kinderen ; de 
zorg 01e ziJ vroeger aan de kinderen 
besteedde hebben zij de laatste jaren 
aan haar besteed. 
In gelovig vertrouwen nemen wij af
scheid van haar, de Heer zal haar 
leven voltooien met een eeuwig geluk. 
Zij moge rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens haar 
ziekte, voor uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en begrafenis, zijn wij u zeer 
dan~baar. 
U was een echte steun voor ons. 

G. J. Kuipers 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


