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In dankbare nennnenrlQ aan mijn lieve man en 

onze zorgzame vader 

Gerhardus Sernardus Laurentius 
(Henny) Kuipers 

Henny werd geboren te Weerselo op 4 JUli 1929 en 
overleed totaal onverwacht en veel te tong. na 
voorz1en te ZIJn van het Heilig Sacrament der 

Z•eken. op 6 september 1997 te Hengelo 

Henny verloor al op jonge teeftijd zijn ouders, maar 
het opgroeien in een gez..n heeft hij gelukkig nooit 
hoeven missen, doordat h1j werd opgenomen in 
een pleeggezin 1n Borne. 
H1er bracht Henny ZIJn Jeugd door en heeft h1j 
geleerd heldevol met mensen en dieren (voorna
melijk paarden en honden) om te gaan. 
Ook Nelly teerde hij in Borne kennen. 
Samen met haar verhet hij vanwege z1jn werk bij 
de Nederlandse Spoorwegen zijn geliefde Borne 
en verhu•scle hiJ naar Hengelo. 
Groot was zijn toewitd•ng. helde en n•mmer afla
tende zorg voor ZIJn vrouw en later ook voor ZIJn 
twee kinderen. 
Maar evengroot en vol liefde fietste h1j dagelijks 
naar ZIJn werk om ats hoofdconducteur vete taren 
heel Nedertand door te reizen. 
HIJ maakte graag een praatte en deed d1t met een 
enorm gevoel voor humor 

Tot aan ZIJn pens1oen heeft hij noo1t Ziektes ge
kend Echter na ZIJn pensioen kwamen de proble
men en had Henny heel veel pech twee heup
operatieS, een auto-ongeluk, een hartinfarct 
Stukje bij beetJe moest hij dingen loslaten, waar hij 
het heet moellijk mee had, onder andere z1jn stuk 
tand. de tuin en ZIJn twee boxers. 
Tegen iedereen maakte hij dit ook kenbaar. 
Maar toch bleef hiJ opgewekt en zorgzaam. nooit 
vragend, nimmer klagend, altijd stil dragend. 
Mede door zijn rotsvaste geloof 1n God en Maria 
waar hij veel steun vond, had Henny de kracht om 
op deze voor ons zo prettige wijze door het leven 
te gaan. 
ZIJn liefde voor de kerk bracht hij mede tot uiting 
door hetgeen hij voor de kerk verrichtte 
Vaak fungeerde hiJ als akoliet bij huwehJksv•erin
gen en uitvaarten. Dat 1e ons zo onverwacht hebt 
moeten verlaten, IS moeiliJk te aanvaarden. 
Maar we vertrouwen erop dat je je zo verdiende 
rust en vrede bij God zult vinden. 

Bedankt voor alles 
We zullen 1e nooit vergeten. 

Voor al uw blijken van medeteven en belangstel 
ling, in welke vorm dan ook, na het geheet onver
wacht overtijden van m11n man en onze vader zeg
gen WIJ u hartelijk dank. 

Ne 'Y Ku1pers-de Boer 
Kmderen. 


