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Wil in dankbaarheid gedenken 

Harm Kuiper 

Geboren te Losser op 10 april1917. 
Ruim 50 jaar was hij echtgenoot van 
Christina Berendina Geertruida Vinke 

Na een welbesteed leven is hij in de vrede van 
Christus overteden te Glanerbrug op 

28 september 1996. Met een plechtige 
Eucharistieviering in de kapel van 

't Dr. Ariênstehuis hebben we op 2 oktober 
afscheid van hem genomen. 

D1t sterven zal een grote leegte bij ons achter 
laten. In al die jaren intens verbonden met zijn 
vrouw werd zij bij het stijgen der jaren steeds 
meer ZiJn trouwe toevertaal en bron van 
vreugde. Zoals hij voor zijn kinderen en klein
kinderen een bezorgde vader was en lieve 
opa, die wel graag zag, dat ze zijn wegen 
volgden maar tegelijk voor hen ook een goede 
vriend was met een jeugdige geest in een li
chaam, dat langzaamaan door kwalen werd 
gesloopt. 

Zijn gezin was hem alles en het huis, waar zij 
woonden. Zoals ook de familieband hem dier
baar was en het werk als schilder, dat hij zo
veel jaren had gedaan. 
Genieten kon hij ook van de wonderen van 
Gods schepping, van zang en van muziek, 
welke hem haast kindertijk blij kon maken. 
Emotioneel van aard kon hij verheugd zijn als 
er vreugde was, maar ook erg verdrietig als 
zorgen hem of dierbaren kwelden. En door dit 
alles heen speelde zijn geloof een grote rol. 
Dat geloof was hem dierbaar. In dat geloof 
vond hij kracht. Vanuit dat geloof zag hij zijn 
naderende levenseinde als de grote ontmoe
ting met God en hield daar ernstig rekening 
mee. 
Daarom mogen wij vertrouwen, dat de belofte 
van Christus nu ook in hem zijn vervulling zal 
vinden: 
"Goede knecht, over weinig ZIJl ge trouw ge

weest, over veel zal Ik 1e aanstellen: kom bin
nen in de vreugde van uw Heer." (MI. 25,11) 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan hem. 

Chr.B.G. Ku1per- Vinke 
kinderen en kleinkinderen 


