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Alles heeft zijn tijd ......... .. 

In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Kuiper 
echtgenoot van 

Marietje Kokkeler. 

Hij werd geboren op 3 september 1938 an Denekamp en 
overleed geheel onverwacht op 31 mei 1997 te Gouda. 
Op 4 juni nebben wij hem voor hettaatst in on_s !'119den 
gehad tijdens de viering van de t:~eilige Euchartslie, 1n de 
St. Josephkerk te Noord Deurmngen. waarna WIJ hem 
begraven hebben op ons parochieel kerkhof. 

Een man van eenvoud en soberheid, een man van wei· 
nig woorden, een hardwerkende man ook met een diep 
geloof en een groot hart voor anderen. Zo zal Johan 
Kuiper in onze herinnering blijven voortleven. 

Op 16 september 1966trad hij met Marletje Kokkaler In 
het huwelijk. Meer dan 30 jaar heeft hij lief en leed met 
haar mogen delen. Marletje betekende alles voor hem en 
hij voor Marietje. Ook was Johan gek op ziJn dne ktnde· 
ren. Hij was een lieve en zorgzame vader. Behalve voor 
zijn eigen gezin voelde Johan als oudste zoon van ee,n 
groot gezin ook een grote verantwoordeliikheid voor ZIJn 
f>roers en zus. Johan hield van gezelllghe d en van men· 
sen om zich heen. 
Hij was geen grote, prater, maar wellema~d die goed kon 
luisteren en met ledereen meeleefde. HIJ was een man 

waarop je nooittevergeefs een beroep deed. 

Heel zijn leven heeft Johan hard gewerkt. Jarenlang was 
hij bedrijfsvoorlichter bij de boeren. Niet het werk, maar 
de zorg voor de mensen stond bil hem op de eerste 
plaats: Johan was een zeer soclaal voelend mens. 
Voelballen was zijn_ grote hobbv. Meer dan 40 jaar is hij 
lid geweest van DOS. eerst zelf als actlef voetballer en 
later als bestuurslid. Behalve beziQ zijn met voelballen 
mocht Johan graa11 fietsen, was htJ bezig in de tuin, of 
legde hij een kaartje. 

Vanaf zijn jonge jaren heeft Johan last gehad van een 
slecht tunetionerende nier. De laatste jaren moest hij 
weke~jks gespoeld worden. Blij en gelukkig was hij dan 
ook met de mer van zijn broer Benn1e. De niertransplan· 
talie was zeer geslaagd en Johan voelde zteh als herbo
ren. 
Lang heeft hij er echter niet van mogen genieten. Nog 
geen drie maanden na de transplantatie overleed hij 
geheel onverwacht op 58-jarige leeftijd. 

Oe verslagenheid en droefheid om zijn plotselinge over· 
lijden is groot. Graag hadden we Johan nog een aantal 
jaren in ons midden gehad. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Wij durven geloven óat Johan, die heel zijn leven op God 
heeft vertrouwd, nu bij Hem thuis gekomen is en mag 
rusten in vrede. 

Johan, Papa, bedankt voor alles I 
We zullen je nooit vergeten I 

WIJ danken u allen hartelijk voor uw meeleven en gebed 
na het overlijden van mijn lieve man en onze onvergete· 
lijke vader. 

Marletje Kuiper • Kokkaler 
en kinderen. 


