
In Memoriam 



Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Wiiheimus Johan Krupers 

meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd 
geweest met 

Lena Johanna Francisca Meijer 

Hij is geboren op 13 februari 1917 te 
Oldenzaal, hij overleed in de vroege ochtend 
van zondag 9 juni 1996 in het verpleegcen· 

trum Twente-Oost In Losser. Na de 
Uitvaartmis in de H. Maria Geboortekerk te 

Losser hebben wij hem op 13 juni In het 
crematorium te Usselo uit handen 

moeten geven. 

Het 50-jarig huwelijksfeest op 23 februari is 
voor ons een onvergetelijk feest geweest. 
Nu achteraf is het een afscheidsfeest gewor· 
den. Door zijn leeftijd en vooral doordat zijn 
gezondheid op het laatst achteruit ging kon 
Pa de laatste tijd niet veel meer. Ondanks dit 
alles bleef hij genieten van de mensen om 
hem heen. 

Pa was een bescheiden man die zich meest· 
al op de achtergrond hield maar altijd alert 
dat niemand iets te kort kwam. 
Hij had een ijzersterke relatie met Ma en 
stond pal achter zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Pa had een ruime 
belangstelling voor alles en iedereen. Hij 
hield van het leven en van zijn werk waar hij 
zich 100 procent voor heeft ingezet. In alle 
stilte kon hij mateloos genieten van zijn tuin 
en alle dieren in zijn omgeving. Het huis is 
altijd een zoete inval geweest. Pa hield niet 
alleen van gezelligheid, hij maakte het ge· 
zellig. Hij kon heerlijk koken en iedereen 
voelde zich bij hem en ma thuis. Pa, we mis· 
sen je maar we weten dat je aan ons zult 
blijven denken. We zullen altijd aan je blijven 
denken en je een vaste plaats geven In onze 
herinnering. Lieve pa rust in vrede. 

Wij danken U allen voor uw medeleven be· 
toond na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa. 
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