
Dankbare herinnering aan 
onze onvergetelijke vrouw en mama 

ANNIE KUIPERS 
echtgenote van 

JOHAN WELHUIS 

Zij werd in De Lutte geboren op 21 nov. 
1929. Daar trouwde zij op 24 mei 1951 en 
werd moeder van acht kinderen. Op 2 jan. 
1978 werd zij gesterkt met de H.H. Sacra
menten der Zieken en op 6 januari d.a.v. 
is zij thuis ontslapen. Op JO januari hebben 
wij haar lichaam te ruste gelegd op ons 
kerkhof in De Lutte. 

Op Driekoningen 1978 ging 'n lieve. zorgza
me echtgenote en moeder heen. Zij dwong 
ieders respect af zowel om de moed, waar
mee zij streed en toeleefde naar het Kerst
feest, als om de overgave. zelfs met een 
glimlach tijdens de Ziekenzalving. en be
rusting in haar laatste dagen: .Als het dan 
zó moet, dan is het goed". 
Haar diep geloof kwam naar voren, toen 
zij zei: .Och, ze hebben mij allemaal nog 
zo nodig. Maar vanuit de hemel kan ik 't 
misschien nog beter". 
Dat vroeg van haar een groot geloof. Dat 
vraagt van haar man en kinderen ook een 
groot geloof in een God, die toch Vader 
is, een Goede Vader, hoe anders Hij ook 
doet of toelaat dan wij menselijk vinden 

Mama. wij danken U voor zoveel liefde en 
zorg. voor uw groot geloof, uw werk en 
opgewektheid. Wij zullen steeds meer gaan 
beseffen, wat U allemaal voor ons gedaan 
en betekend hebt. 
Moge God U ruimschoots belonen voor 
wat wij U niet kunnen geven. En vraag 
aan O.L. Heer voor ons de kracht om een 
goede man en goede kinderen te ~-lijven. 
die U waardig zijn. ondanks dat w1J U te 
kort bij ons mochten hebben in ons gezin. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Uw aanwezigheid en belangstelling en de 
laatste eer die U hebt willen tonen aan 
mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke 
moeder, was voor ons al een grote steun, 
daarvoor willen wij U hartelijk danken. 
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