
Ter dankbare herinnering aan 

Antonius Gerhardus Hendrikus 
Kuipers 

weduwnaar van Gezina Hermina Küpers. 

Hij werd geboren op 28 april 1915 te Losser. 
HIJ overleed op 24 maart 2005 in het verpleeghuis te 
Oldenzaal. Na de Eucharistieviering op 30 maart in 
de Maria Geboortekerk te Losser hebben we hem 

aldaar op R.K. kerkhof ter ruste gelegd. 

Pa wist tijdens de laatste weken dat zijn leven bijna 
was voltooid. Zijn negentigste verjaardag heeft hij 
helaas niet mogen beleven. Hij had zich hier veel 
van voorgesteld. Dit te kunnen en te mogen vieren 
temidden van kinderen en kleinkinderen. Het heeft 
niet zo mogen zijn. 
Tot eind vorig jaar genooi Pa een goede 
gezondheid. Kon genieten van de dingen des levens 
en van het bezoek van zijn kinderen en 
klemkinderen. Tegen het eind van 2004 kreeg hij 
moeilijker vat op het leven. Verleden, heden en 
toekomst waren voor hem niet meer 
vanzelfsprekend. Dat hij hier onder leed was 
zichtbaar. Vanaf februari 2005 werd ook zijn fysieke 
conditie zwakker. Na een ziekenhuisopname kwam 
hij in het verpleeghuis, alwaar hij overleed. 
we hebben gezegd: "het is goed zo ... .". 
Pa werd geboren in de buurtschap de Zoeke. 
Een plattelandsmens, de liefde voor de natuur en 
voor alles wat groeit en bloeit was groot bij hem. 
Tuinieren en een eigen groentetuin onderhouden 
waren voor Pa een welkome afwisseling voor zijn 
werkzaamheden in de textielfabriek. 

Zoals zovelen ging ook hiJ vanaf zijn ":ijftie.nde jaar, 
na de lagere school, de fabriek in. RUim VIJftig Jaar 
heeft hij daar gewerkt. Om zijn leven .~n ba!ans te .. 
houden naast dit zware werk, vond hiJ afwisseling biJ 
de toneelveremging, op dansavonden en in de 
natuur. 
Na de oorlog, in 1947, trouwde Pa met 
Gezlna Hermina (Zus) KOpers. . 
Ze kregen drie kinderen, die hij als belangriJke 
boodschap meegaf toch vooral een beroep te leren 
om met in de fabriek te belanden. Z1jn stimulans 
hierin is voor ons van groot belang geweest. . 
Een lang huwelijk en gelukkig gezinsleven volgde 1n 
Losser, en toen hij op zijn drieênzestigste kon 
stoppen met werken braken voor hem en ma m001e 
jaren aan. Dagelijkse fietstochten door de 
Zandbergen, het tuinonderhoud bij de kif.1deren, het 
genieten van de kleinkinderen en eindeliJk liJd voor 
een vakantie. Samen met zijn broer Gerard en 
schoonzus Lida werd menig reisje met de touringcar 
ondernomen. 
Na het plotselinge overlijden van zijn vrouwin ~989 
verloor het leven zijn glans. Het leek alsof hiJ ZICh In 
ziJn lot moest schikken. Het genieten werd zo 
anders; meer verplichtingen minder hoogtepunt~n. 
Minder contacten, meer alleen. Het wonen m ZIJn 
eigen huis werd moeilijker en in 1996 verhuisde hij 
naar het verzorgingstehuis. Zijn kamer bood een .. 
mooi uitzicht over zijn geliefde Losser. Daar he,eft hiJ 
de laatste jaren van zijn leven doorgebracht. HIJ kon 
weer genieten van bezoek en de wandelingen door 
het dorp. Op Witte Donderdag kwam aan zijn lange 
leven een eind. 

Kinderen en kleinkinderen. 
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