


Ter herinnering aan 

Gerhardus Wilhelmus Kuipers 
Gerhard 

Weduwnaar van 
Ale.ida Berendina Kuipers-Kwekkeboom 

18 ok1ober 1916 ... voor de meesten van ons 
een datum uit de tijd van de stomme film. 
9 maart 2012 ... in deze tijdspanne mocht hij 
veel veranderingen meemaken. 

Geboren aan de Glanerbrugdijk, toen nog 
een zandweg. Zijn moeder stierf toen hij 16 
jaar was en liet 5 zonen en 1 dochter achter. 
Z1Jn vader hertrouwde en er kwamen nog vier 
kinderen. 
Pa leerde al jong wat hard werken was. Op 
jonge leeftijd naar Van Heek in de textiel, 
waar hij zich opwerkte tot spinner en actief 
was in de ondernemingsraad. 
In die tijd leerde hij ma kennen. Tijdens de 
2e W.O. moest hij in Duitsland werken en 
daarom werd er pas in 1948 getrouwd. Ze 
gingen wonen in het ouderlijk huis waar zijn 
vader met nog 2 kinderen woonde. 

Jarenlang hadden ze dan ook de zorg voor 
zijn vader en later voor ma's moeder. 
Pa en ma kregen vier kinderen die een 
onbezorgde jeugd genoten. Als hij van de 
fabriek kwam wachtte hem het werk op het 
land waar hij een grote groentetuin had. Hij 
deed dit met veel plezier. Pa was sociaal 
ingesteld. Hij was voorzitter van de vakbond 
St. Lambertus en van de toneelvereniging 
waar hij vaak over vertelde. Ook was hij zeer 
zorgzaam en nam ma veel werk uit handen. 
Ze hadden samen gelukkige jaren vooral 
toen er kleinkinderen kwamen en Ben en 
Lyde met de kinderen bij hen introkken. Toen 
ma stierf en 3 jaar later zijn oudste zoon Ben 
waren dat de dieptepunten in zijn leven. Zijn 
geloof en vertrouwen hielden hem echter 
sterk. 

Mede door de goede zorgen van Lyde 
kon hij nog lang in zijn eigen omgeving 
het middelpunt van de familie zijn. Pa is 
rustig ingeslapen in bijzijn van kinderen en 
kleinkinderen. 

Namens de fam. Kuipers bedankt voor uw 
medeleven. 




