
Voor Uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze l ieve vrouw. moeder en oma, zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 
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In dankbare herinner ing aan 

HENDRIKA MARIA KUIPERS 
Zij werd 12 februari 1908 te A lmelo geboren en 
door de doop opgenomen in de gemeenschap 
van de H . Kerk. Na overlijden van haar eerste 
echtgenoot Johannes Hendri kus Nljhuis verbond 
zij zi ch In een nieuwe liefdesgemeenschap met 
Gerhardus Bernardus Nijmeljer. Gesterkt door 
het sacrament der zieken overleed zij op 7 sep
tember 1981 te Hengelo . Na een gemeenschap
pelijke Eucharistieviering hebben we haar op 
10 september d. a.v. te rusten ge 1 egd op het 
r. k . kerkhof te Bornerbroek, in geloof dat ook 

zij tot nieuw leven zal verrijzen. 

Na zoveel jaren lief en leed met anderen te 
hebben gedeeld is dit leven voltoo id. Elke mens 
krijgt een opdracht om van zijn leven iets moois 
te maken. En dat mooie heeft al tijd te maken 
met God en de medemens. Voor ieder is dat 
weer anders naar gelang tijd en omstand ig
heden. Zo heeft zij zich er niet van laten weer
houden om ondanks haar j eugdige leeftijd zich 
in dienst te stel len van haar gezin en tevens 
van haar schoonouders en hen tot het laatst 
met liefdevolle zorg verpleegd. Haar l iefde en 
toewijding werd nog zwaarder beproefd door 
het verlies van haar man en een van haar 
getrouwde zoons. Maar ondanks deze te1;ensla
gen b leef zij toch voor ons de sterke vrouw 
over wie gesproken wordt in het boek der 
Spreuken (c. 31). Moge haar voorbeel d voor ons 
die achterblijven een stimulans zijn om ook ons 
leven te zien in dienst van de medemens en 
zo de naam van christen met eer te dragen. 

H. Maria, H . Stephanus wees onze voorspraak. 


