


Voor een vriend. 

Als straks 'trouwrumoer rondom jou Is verstoma 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten 
dan voel ik dat er 'n diepe stilte komt 
en in die stilte zal Ik jou weer ontmoeten 
en telkens weer zal Ik je tegenk6men. 
We zeggen veel te gauw: het is voorbij 
Hij heeft alleen Je lichaam meegenomen 
niet wat je was en ook niet wat Je zei 
ik zal nog altijd geheimen met je maken. 
We zullen samen door het leven gaan 
nu mijn handen niet meer aan kunt raken 
raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

Voor de vele blijken van meeleven 
bij het overlijden van onze onver
getelijke schoonzus, tante en "oma", 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam. KUIPER. 

RIETMOLEN, mei 1982. 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

CHRISTINA .JOHANNA MARIA KUIPER. 

Zij werd geboren te Rietmolen op 19 oktober 
1905 en overleed 27 mei 1982. 

Christina, voor iedereen beter bekend als Tante 
Stien, Christian, was een vrouw uit een stuk, ze 
stoqd altijd voor iedereen klaar en stelde zichzelf 
daarbij vaak helemaal op de achtergrond. 

Ze leefde voor de kinderen. Ze beschouwde ze 
van kleins af aan als hààr eigen kinderen en 
verwende ze vaak tegen beter weten in. 

Iedereen kon bij haar terecht. Nooit klopte Je 
tevergeefs bij haar aan. Ze had hart voor de zaak 
en hoewel ze hier in haar later leven door ziekte 
werd bemoeilijkt, verloor ze nimmer haar warme 
belangstelling. Ook was ze erg betrokken bij haar 
geloof, ze sloeg als het enigszins kon, geen kerk· 
dienst over, en thuis bad ze voor iedereen die ziek 
was of verdriet had. 

Met recht kunnen wij zeggen: "Haar leven Is niet 
voor niets geweest". 

In het vertrouwen, dat zij nu in goede handen is, 
zullen wij proberen de kracht te vinden het verlies 
van onze schoonzus en lieve tante te aanvaarden. 
We zullen aan haar altijd goede herinneringen 
blijven houden. 


