


Een dankbare herinnering aan 

BERNARD KUIPERS 
echtgenoot van Hermien Oasterholt 

Hij werd op 24 september 1922 te Groenlo geboren 
en kreeg van zijn ouders de doopnamen Sernardus 
Antonius Maria. Hij overleed op de middag van vrij
dag 22 rnaart 2002 in Oe Molenberg te Groenlo. Oe 
viering ten uitvaart vond plaats op 27 maart m de 
parochiekerk van de H. Calixtus. In de verwachting 
van de vernJzenis ten leven hebben wij hem daarna 
ter ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats te Groenlo. 

Zijn overlijden kwam na een ziekte die zo'n 20 Jaar 
geleden al begonnen was en die hem steeds meer 
van zijn krachten deed inleveren, totdat hij uitein
delijk in Oe Molenberg moest worden opgenomen. 
Hoewel temperamentvol van huis uit, ging hij zijn 
levensweg in grote tevredenheid, daarbij m liefde 
gesteund door zijn Hermien, gedragen door zijn kin
deren. trots op zijn kleinkinderen en sterk in zijn 
vechtlust en doorzettingsvermogen. 
Bernard was een beminnelijk, tevreden en gelukkig 
mens. Op latere leeftijd getrouwd was hij vooral ook 
gelukkig met zijn gezin, waaraan hij onvoorwaarde
lijk trouw was. Als vader vertelde hij ons. zijn kinde
ren, voor het slapen gaan levensechte verhalen. 
Welke wegen je ook ging, je kon op hem rekenen: 
'het komt wel goed.' zo zei h1j . En hij vond alles 

mooi en goed. Het liefst was hij thuis, dan kon hij 
genieten. Ondanks zijn leeftijd bleef hij jong van 
hart en stond hij open voor de nieuwe tijd en kon 
veel hebben. Hij kon goed relativeren, was goed
lachs en beschikte over een flinke dosis droge Grolse 
humor. Hiermee voelde hij zich ook nauw verwant 
met onze 'alternatieve raad', die hem in Zijn ziekte 
trouw bleef tot in Oe Molen berg. 
Vroeger was hij een gerespecteerd voetballer van 
Groll. In het familiebedrijf werkte hij hard voor het 
bedrijf en voor zijn gezin, een vakman die ZIJn werk 
verstond. Hij genoot van de warme band met zijn 
schoonouders en vooral met Frans en Kitty, waar hiJ 
in zijn ziekte vaak dagelijks te gast was. 
Tenslotte waren z1jn krachten op. Wij konden en 
mochten hem zeggen dat het goed was geweest. 
zijn leven volbracht. Als een tevreden mens kon hij 
zijn ogen sluiten. Wij zijn dankbaar dat h1j de onze 
mocht zijn. Nu onze handen niet meer voor hem 
kunnen zorgen, vertrouwen wij hem toe aan Gods 
zorg; moge hij, gestorven met Jezus. voor altijd 
delen in Zijn leven. In onze harten zal hij blijven 
leven omwille van alle goedheid, liefde en levens
vreugde die wij door hem hebben ontvangen. 
Het was heel goed. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven, in zijn ziekte en na zijn overlijden zeggen wij 
u hartelijk dank. Het doet ons goed. 

Hermien, kinderen en kleinkinderen. 


