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Ter hennnering aan 

Hermanus Antonius lgnatius (Herman) Kuipers 
echtgenoot van Toos Mentink 

• 18 juli 1936 t 22 november 1998 

Na de gezongen uitvaartdienst in de 
St. Plechelmusbasiliek op donderdag 

26 november hebben wij hem te ruste gelegd 
op de algemene begraafplaats te Oldenzaal. 

Beste Herman, 

Wat was het voor ons een slag, toen we hoorden, dat 
jij zo ploseling was gestorven. Samen met de kinde
ren had je de verjaardag van Toos gev1erd en toen 
gebeurde dit. Je bent geboren in Saasveld; hebt daar 
je jeugd doorgebracht. Je eerste baan was een baan 
in het bedrijf van je vader. Met de dorsmachine ging 
je in de wmter van boer naar boer en dat betekende 
hard werken. 
Je leerde Toos kennen. Jullie trouwden in oktober 
1967, kregen twee zoons en kwamen, na eerst in 
Hengelo te hebben gewoond, in Oldenzaal terecht. 
Herman, we doen je echt geen onrecht aan als we 
zeggen dat je een eenvoudig mens was, een man van 

weinig woorden, die altijd nauwgezet zijn plicht deed. 
Je zette je voor de volle honderd procent in voor je 
gezin en we zeggen niets te veel als we vermelden 
dat jouw werk zwaar was. Werk dat misschien we je 
gezondheid heeft aangetast. Omdat je hartklachten 
kreeg, kwam je dan ook in de W.A.O. terecht. 
Stilzitten deed je daarna n1et. Je was altijd bezig. 
Was je je vogels met aan het verzorgen, dan zat je 
wel ergens in Twente aan het water te vissen. 
Vele morgens in de week deed je vrijwill igerswerk voor 
de voetbalclub Quick; kon men je aantreffen op de 
velden om die weer in gereedheid te brengen voor 
het volgende weekend. 
Jammer genoeg kun je dat nu niet meer. 
In de nacht van 21 op 22 november kwam voor jou 
en voor ons geheel onverwacht de dood; ben je vre
dig ingeslapen. 
Voor jezelf misschien wel moo1, maar voor ons, die 
geen afsche:d van je konden nemen, iets onvoorstel
baars; iets wat tijd zal kosten om het te verwerken. 
Herman, we danken je voor alles wat je in die lange 
jaren voor ons hebt gedaan, hebt betekend en we 
wensen dat je mag 

RUSTEN IN VREDE. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor de getoonde be
langstelling na het overlijden van mijn man en onze 
vader. 

Toos, Marcel en Herbert Kuipers 




