
In dankbaarheid gedenken wij 

Susanna Johanna Maria Kip 

echtgenote van 

Johannes Antonius Hermanus Schaepers 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 25 februari 1922. 
Zij overleed, na voorzien te zijn van het sacrament 
der zieken, op 1 7 mei 1996 te Losser. We hadden 
haar voor het laatst in ons midden tijdens een 
Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Drieëenheid op 22 mei 1996, waarna we haar 
hebben begeleid naar de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat. 

lieve Annie, ma en oma 
Hoewel we wisten dat je erg ziek was, komt dit 
afscheid voor jou en voor ons toch nog snel. Bijna 
twee jaar geleden veranderde jouw en ook ons 
leven geheel plotseling dooreen herseninfarct die je 
trof, en waardoor je afhankelijk werd van de zorg 
van anderen. Je veranderde van een levenslustige 
vrouw naar een klein hoopje mens. Je wou zoveel 
vertellen, wat heb je ons allemaal duidelijk willen 
maken? Maar je kon het niet. 

Wat zal het je pijn en verdriet hebben gedaan. 
Wij allemaal, maar vooral Pa heeft hier ontzettend 
onder geleden. Geheel abrupt werden we uit elkaar 
gehaald, maar tegelijkertijd kregen we erg veel 
kracht om zoveel mogelijk bij je te zijn. Vooral Pa, 
die trouw elke dag bij je was en alles voor je over 
had. Ook het verpleeghuis "Oldenhove" in Losser 
zijn we dankbaar voor de goede zorg en liefde, die 
je daar mocht ontvangen. Omringd door ons, je man 
en kinderen, ben je van ons heengegaan. Je hebt 
gevochten voor het leven, maar het ging niet meer. 
Wij moeten jou laten gaan en jij moest ons achter
laten. Wij hopen dat je nu de eeuwige rust bij God 
gevonden hebt. Wij gaan verder zoals jij het zou 
hebben gewild, samen, en in jouw geest. 

Annie , Ma en Oma bedankt, 
voor altijd blijf je in ons hart. 

Wij willen U hartelijk bedanken voor Uw aanwezig
heid en getoonde belangstelling tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze ma en 
oma. 

Johan Schaepers 
Kinderen en kleinkinderen. 




